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Voorwoord

Beste lezer
2018 was een bewogen jaar voor Maks.
We kregen 2 bijkomende Europese projecten goedgekeurd voor Maks digitaal en onze werking Capital Digital
werd erkend door het Digital Belgium Skills Fund. Onze organisatie was echter niet goed voorbereid om al deze
uitdagingen aan te gaan.
Europese projecten vragen van de medewerkers om praktische projecten theoretisch te documenteren en niet al
onze medewerkers kunnen dit aan. Daarnaast kwam de goedkeuring van het Digital Belgium Skills Fund
voor Capital Digital pas in april: activiteiten werden verdubbeld, nieuwe aanwervingen vonden plaats, nieuwe
medewerkers kregen een “speed”-opleiding.
Deze situatie zorgde voor een zwaardere inhoudelijke, financiële en administratieve workload die bij het
managementteam terechtkwam. Een managementteam dat onderbemand was, mede door het vertrek van beide
coördinatoren van Maks digitaal. Het managementteam bluste vele branden, maar had daarnaast niet meer veel
energie over om de organisatie te leiden zoals het hoort. De voortdurende zoektocht naar twee personen voor de
leiding van Maks digitaal liet ook sporen na.
Eind 2018 trokken de collega’s van Maks aan de alarmbel en organiseerden een actie tijdens een
personeelsvergadering. Medewerkers wensen een duidelijke taakomschrijving binnen de organisatie, duidelijkheid
rond vormingsmogelijkheden. Op het vlak van de werkomgeving was het gebrek aan ruimte en gebrek aan
materiaal een item.
Dit proces leidde tot een actieplan rond kwaliteitszorg dat de organisatie de volgende jaren waar zal maken.
Het managementteam versterkte zich met 2 personeelsleden, wat ook een opkikker gaf.
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2018 was ook een vruchtbaar jaar voor Maks.
In het kader van het uitgebreidere Capital Digital konden we ongeveer 100 jeugdanimatoren (15 tot 18 jaar)
opleiden, bijna duizend kinderen uit kansengroepen kregen een initiatie programmeren en onze vakantiestages
werden verdubbeld en aangeboden in beide landstalen.
We maakten een massive open online course rond digital storytelling (MOOC) die gevolgd werd door
een tweehonderd Europese leerkrachten en 357 jongeren uit kansengroepen maakten een digital story
rond citizenship.
Maks werk realiseerde een nieuw project voor analfabete werkzoekenden. De combinatie digital storytelling over
hun talenten en een intensieve persoonsgerichte begeleiding zorgden voor enorm goede tewerkstellingsresultaten.
Onze animatoren geven maandelijks een beginnerscursus computer voor een vijftiental personen en in 2018 werd
ook een nieuwe “how to smartphone” opgezet.
Dit zijn maar enkele resultaten die aantonen dat we dagdagelijks onze missie in de praktijk brengen: digitale
kansen bieden aan mensen die aan de zijkant staan.
Daarom, beste lezer, hou ik u niet langer in spanning en wens u veel leesplezier met dit verslag…
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 OudMolenbeek 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.
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 honderdtal mensen hun eerste
stappen met de computer.

Maks organiseert ook leuke en
leerzame ICT projecten binnen
en buiten de schoolmuren om
kinderen en jongeren te stimuleren
om eerder als producent met
ICT om te gaan dan enkel
als consument.
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.
Capital Digital kreeg in 2018 een
extra pijler in Schaarbeek.
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
kort geschoolde werkzoekenden of
leefloners een job als multimediaanimator, desktop publisher,
onthaalbediende, logistiek assistent
of pc-technicus aanleren om
daarna door te stromen naar de
reguliere arbeidsmarkt.
Maks levert ook diensten op maat
aan bedrijven en organisaties uit
de profit en de non-profit, zoals ICT
cursussen, de realisatie van video
CV’s, grafisch werk, promotiefilms,
digitale story’s voor en met
de klant.
We werken op maat van de klant.
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Events in 2018
2 FEBRUARI

13–16 FEBRUARI

8 MAART

Maks organiseert een
Multiplier Event voor het
BRIGHTS project voor
leerkrachten en jeugdwerkers.

Maks trok naar Turijn om
samen met Terremondo,
All–Digital en Cepa Montes
Norte in het kader van
het Huristo een fotoset en
methode uit te werken om met
nieuwkomers binnen Europa te
werken rond mensenrechten.

We organiseren een codeer dag voor
vrouwen in ons Open Atelier in Molenbeek.

2–5 JANUARI
Maks organiseert Capital
Digital vakantiestages.

12–16

5–9 MAART

FEBRUARI

DIGITAL WELCOME – ATHENE

Maks organiseert Digitale
Speelweek voor kinderen.

Collega’s van Maks gingen naar Athene
om daar binnen het Digital Welcome
project de Europese partners te trainen
in Digital Storytelling.
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9–13 APRIL

18 JUNI

2–6 JULI

Capital Digital vakantiestage
in Anderlecht, Molenbeek
en Schaarbeek.

Toonmoment Digital Story
binnen het HURISTO project
met nieuwkomers in
de Vaartkapoen.

Opleiding jeugdanimatoren
Capital Digital.

26 APRIL
MICROBIT FIËSTA
In de kelders van Kureghem
organiseerden we een Microbit
fiësta en een masterclass
voor leerkrachten. We leerden
kinderen programmeren met
een microbit.

JULI EN AUGUSTUS
Alle personeelsleden van Maks vzw maken een
digitale story rond het thema “Mijn talent”. Een
jaarlijkse teambuildingsactiviteit van Maks vzw.
Voor de ancients werd een workshop voorzien
in het maken van instructie video’s – hierdoor
kunnen nieuwe collega’s makkelijker taken
begrijpen en aanvatten.
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9–13 JULI

26 AUGUSTUS

12 SEPTEMBER

Capital Digital vakantiestages.

Maks organiseert op De Koer in
Anderlecht een heuse codeer
middag. Kinderen en jongeren
kunnen zich komen uitleven
in scratch.

Maks doet mee aan de activiteitenmarkt
in de Abattoir.

2–JULI

16–27 JULI

27–31 AUGUSTUS

Maks organiseert Digitale
speelweek voor kinderen.

Maks organiseert in het
kader van het Digital
Welcome project een heuse
‘summerschool’ gericht
op vluchtelingen.

Capital digital vakantiestages.
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17–18 OKTOBER

25 OKTOBER

29 OKTOBER–2 NOVEMBER

All – Digital conference
Maks helpt All – Digital om
hun jaarlijkse conferentie te
organiseren in Brussel. Maks
sluit op deze conferentie twee
Europese projecten af. Het
Huristo project dat 1 jaar liep
en het BRIGHTS project dat over
twee jaar werd gespreid.

Brulingua, de nieuwe
Brusselse website
waar Brusselaars gratis
Nederlands of Frans kunnen
leren, wordt gelanceerd in ons
Open Atelier.

Maks organiseert digitale speelweek
voor kinderen.

23 OKTOBER 2018

29 OKTOBER–2 NOVEMBER

Codefiësta in de kelders van Kureghem Codefiësta:
kinderen van de scholen in de buurt worden opgeleid door
de collega’s van Maks digitaal om met een microbit te leren
werken. Ondertussen bieden we voor de leerkrachten van de
deelnemende kinderen een masterclass aan. Het event wordt
afgesloten met een debat omtrent codering in het onderwijs in
kader van het Codinc project.

Vorming voor de jeugdanimatoren van
Capital Digital.
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Maks in één oogopslag

De cijfers – Maks digitaal

Activiteiten voor jongeren
en kinderen
Digital Storytelling
ÝÝ Brights
357 deelnemers

Brights2017/2018
2017/2018
Brights

ÝÝ Practicies
66 deelnemers in 7 groepen

Practicies
Practicies

Programmeren
ÝÝ Codinc
25 jongeren zijn opgeleid tot codinc coach

Codinc
Codinc

Activiteiten
kinderen en
jongeren
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362 kinderen

362 kinderen

115 meisjes
115
meisjes
31,8%
31,8%

247
247jongens
jongens
68,2%
68,2%

Vakantiestages:
ÝÝ Capital digital

Vakantiestages:
Capital digital
50 jongens
jongens
50
39,7% (animator)
(animator)
39,7%

76 meisjes
meisjes
76
60,3% (animator)
(animator)
60,3%

126jongeren
jongerenactief
actief als
als animator
animator
126

Vakantiestages:

Speelweken
Speelweken
90deelnemers
deelnemers
90

ÝÝ Speelweken
ÝÝ Creakids

Creakids
Creakids
15deelnemers
deelnemers
15

Vakantiestages
Vakantiestages
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Activiteiten voor jongeren 18-25 jaar

100% Anderlecht
Anderlecht
100%

Academie op zijn vlaams

Deelnemers: 10
Deelnemers:
10

80% jonger
jonger
80%
dan
18
dan 18jaar
jaar

Academie op
Academie
op
zijn
zijnvlaams
vlaams
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Digital welcome, activiteiten voor jonge vluchtelingen

21
21deelnemers
deelnemers

1313werkten
hetvolledige
volledige
werkten het
programma
af en
enontvingen
ontvingen
programma af
eencertiﬁcaat
certificaat als
een
alscoach
coach.
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Activeiten volwassenen
Eerste stappen met de computer
Totaal inschrijvingen: 194

Ik begin avondcursus
10 deelnemers

Ik begin avondcursus
10 deelnemers
Thuis
10 deelnemers

Thuis
Thuis22
88deelnemers
deelnemers

Aanhet
hetwerk
werk 2
2 intensief
Aan
intensief
7
deelnemers
7 deelnemers

Ik begin
begin 2x/W
Ik
2x/W
15
15 deelnemers
deelnemers

Eerste stappen met
Aan het
het werk
werk 11intensief
Aan
intensief
5 deelnemers
5 deelnemers

de computer
194 inschrijvingen

Aanhet
het werk
werk 33 (smartphone)
Aan
(smartphone)
4 deelnemers
4 deelnemers

Aan het
het werk
Aan
werk 112x/W
2x/W
22 deelnemers
22 deelnemers

Pigment
Hobo
Pigment// De
De Schakel
Schakel //Hobo
40 deelnemers
40 deelnemers

Ik begin
begin intensief
Ik
intensief
113deelnemer
deelnemers
113
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Digital Storytelling
Pigment vzw
14 deelnemers
deelnemers
Allemaal zonder diploma
14

secundaire onderwijs

Allemaal zonder diploma
secundaire onderwijs

50%
50%vrouwen
vrouwen

Huristo

HURISTO
Huristo
50% mannen
mannen
50%

26 deelnemers
deelnemers
26

ICT lessen voor werkzoekenden
(ICT-cheques)
46
46 deelnemers
deelnemers
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De cijfers – Maks grafisch bureau

Print

96

Webdesign

ÝÝ Flyer

23

ÝÝ Webcontent

ÝÝ Folder

14

ÝÝ Website

ÝÝ Naamkaart

12

ÝÝ Krant

30

Video
ÝÝ Video

4

8

ÝÝ Motion design

2

ÝÝ Website onderhoud

6

ÝÝ Generiek

1

10

ÝÝ Nieuwsbrief

3

ÝÝ Brochure

9

ÝÝ Webbanner

1

ÝÝ Affiche

7

ÝÝ CRM

1

ÝÝ Vacature

7

ÝÝ Social media

1

ÝÝ Jaarverslag;

3

ÝÝ Briefhoofd

3

ÝÝ Campagnebeeld

1

ÝÝ Rollup

1

ÝÝ Stickers

1

ÝÝ Map

1

ÝÝ Educatief materiaal

1

ÝÝ Sjabloon

1

ÝÝ Infographics

1

ÝÝ Illustraties

1

Huisstijl

10

7

9
3

ÝÝ Huisstijl

2

ÝÝ Word sjabloon

2

ÝÝ Email signature

1

ÝÝ Envelop

1

ÝÝ Illustraties

1
1

2

ÝÝ Fotoreportage

1

ÝÝ Retouche

1

Scenografie

ÝÝ Logo

Illustraties

Fotografie

1

ÝÝ Scenografie

Infographics
ÝÝ Infographics

1

1
1
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Video

Huisstijl

Webdesign

Infographics

147
verricht
werk
Illustraties

Print

22

Maks in één oogopslag

De cijfers – Maks werk
Begeleiding naar werk (AAZW)
ÝÝ 393 klanten zijn in 2018

in begeleiding geweest

18,32% LSO
18,32% > LSO

12,72% > HSO

10% >HO
HO
10%

32% >LO
LO
32%

393 Klanten
50,13%

49,87%

58% >SO
SO
58%

5,09%hoger
> hogeronderwijs
onderwijs
5,09%

63,36% >buitenland
buitenland
63,36%
gestudeerd
gestudeerd
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43% > 6 m - 2 jaar werkloos

7,89% > 6 maanden
49,11% < 2 jaar werkloos
43% > 6 m - 2 jaar werkloos
werkloos
7,89% > 6 maanden werkloos
49,11% < 2 jaar werkloos

31personen
personen volgen
31
volgen
opleiding
eeneen
opleiding

45,55% 35
35 en
en 50
45,55%
50 jaar
jaar

49personen
personen
49
vonden
werk
vonden werk

36,38% 18
36,38%
18 en
en35
35jaar
jaar
69,21% de Anderlechtenaren
18,06%50+
50+
18,06%

52%positieve
positieveuitstroom
uitstroom
52%

69,21% de Anderlechtenaren
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Cijfers Alfa naar werk (BSD)

personen beëindigen
1818
personen
beëindigen
alfacursus
dedealfacursus

18
vonden
een job
18mensen
mensen
vonden

een job

2525mensen
volgen
mensen volgen
een
opleiding
een opleiding

50% mannen
mannen
50%

43 deelnemers

50%vrouwe
vrouwen
50%
43 personen wonen
43
personen wonen
in anderlecht
in
Anderlecht
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ROM

50+
79.5% Roemenen

gemiddelde
leeftijd
gemiddelde leeftijd
55-60 jaar
55-60
jaar
79,5% Roemenen
26.5 %vonden
vonden werk
26,5%
werk

20,5% Bulgaren
Bulgaren
20,5%

79.5% Roemenen

4,35 % heeft
4,35%
heeft
werk gevonden
gevonden
werk

184 Klanten
115

65,1%
vrouwe
65,1%
vrouwen

106 Klanten
26.5 % vonden werk

20,5% Bulgaren
34,9%mannen
mannen
34,9%

65,1% vrouwe

106 Klanten

3 daarvan

2 starten aan een

34,9% mannen
Opleiding
– VDAB
vonden werk Multi Media verdere
opleiding

9 deelnemers

daarvan
33 daarvan
vonden werk
werk
vonden

starten aan
een
2 2starten
aan
een
verdere opleiding
verdere
opleiding

9 deelnemers

1,63%
volgt
1,63% volgt
eenopleiding
opleiding
een

69
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Maks digitaal

Intro
Maks-digitaal organiseert en ontwikkelt opleidingen,
trainingen, workshops en creatieve of experimentele
projecten rond ICT & multi-media. Zij doet dit voor jong
en oud, in eigen lokalen of op verplaatsing, alleen of in
samenwerking met andere verenigingen of overheden.
Deelnemers komen individueel oefenen of leren in
groep. Dit gebeurt met een breed arsenaal aan ICTen multimediamateriaal, toestellen, technieken en
computer-programma’s. Niet alleen voor verwerking
en presentatie van tekst of cijfers, maar ook van klank
en muziek, van foto’s of bewegende beelden; denk
aan: youtube, vimeo, ..., camera’s, fototoestellen,
smartphones, tablets, laptops, computers, printers,
scanners, mp3, … Langdurig werklozen met interesse
in digitale toepassingen krijgen doorheen al deze
initiatieven een opleiding tot multimedia–animator.
Gedurende twee jaar studeren zij zowel veel
voorkomende als specifieke softwareprogramma’s.
Zij leren lesgeven in klasverband en begeleiden
individuen, klassen of groepen tijdens projecten, zowel
in het eigen atelier als daarbuiten.

2018 was een bewogen jaar. Niet alleen was het een
jaar van hoge werkdruk door de vele projecten en de
afwezigheid van coördinatie maar ook een jaar waarin
Maks digitaal sterk verder groeide. Het onderdeel
Capital Digital verkreeg immers een verhoogd budget
om educatieve codeer activiteiten voor jongeren
en kinderen te organiseren. Hierdoor konden we
meer vakantiestages organiseren en bereikten we
meer kinderen en jongeren. Onze methodieken
kregen verdere aandacht binnen Europa en we
coördineerden ook ons eerste Europese project
Huristo. De basiscursussen werden niet vergeten: ons
schitterende team lesgevers ontwikkelde een nieuw
onderdeel; digitale inclusie met de Smartphone.
Veel leesplezier met het overzicht van de activiteiten
die we dit jaar hebben gerealiseerd.
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Maks digitaal

1. Activiteiten voor kinderen en jongeren
Capital digital

Doelgroep

Capital Digital is één van de paradepaardjes van
Maks. Capital Digital groeide sterk dankzij een nieuw
ter beschikking gesteld fonds: Digital Belgian Skill
Fund. Hierdoor kunnen we met dit prijswinnende
modelproject verder groeien. Hieronder vindt u een
kort verslag van de activiteiten.

Brusselse kinderen (9 tot 12 jaar) en jongeren (15 tot
20 jaar) uit de Brusselse kanaalzone

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 enzoverder.
Samen gaan ze aan de slag met code om zelf games,
muziek, interactieve verhalen, robots en zelfs mobiele
apps te maken.

Aantal deelnemers
In 2018 breiden we onze brede basis jongeren
(coaches) sterk uit: 126 individuele jongeren namen
deel aan de vormingen en begeleidden minstens één
stage als code-animator, waarvan 76 meisjes.
In totaal deden er 362 individuele kinderen mee aan de
vakantiestages, waarvan 247 jongens en 115 meisjes.

Start einde aantal sessies
ÝÝ 2 tot 5 januari
ÝÝ 9 tot 13 april
ÝÝ 9 tot 13 juli
ÝÝ 27 tot 31 augustus

31

Maks jaarverslag 2018

Resultaat
In 2018 is er een enorme uitbreiding van het project
geweest: we gingen van 3 vakantiekampen per jaar,
met een aanbod van 21 groepen (6 Nederlandstalig,
1 Franstalig) naar 4 vakantiekampen per jaar voor een
totaal van 41 groepen, met evenveel Franstalige als
Nederlandstalige groepen.
We groeiden naar drie grote evenementen op een
jaar ten opzichte van één in het verleden. Daarnaast
verdubbelde het aantal codeeractiviteiten in scholen.
Elk trimester in 2018, begon er een nieuwe wekelijkse
werking voor 12-14 jarigen (een nieuwe doelgroep voor
Maks) in de twee landstalen, werd er een weekend
georganiseerd met overnachting voor deze jongeren
en organiseerden we een officiële animatorcursus in
parallel met onze reguliere werking. Doorheen het
jaar hadden we op onze activiteiten ruimschoots meer
dan duizend actief participerende kinderen van 8 tot
12 jaar.
Bij de leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar, een nieuwe
leeftijdscategorie, hebben bijna vierhonderd kinderen
deelgenomen.
Een uitermate diverse groep Brusselse jongeren van
15-18 jaar hebben uiteindelijk 121 keer gewerkt op de
verschillende Capital Digital stages in 2018.

Voor 2019 willen we de werking die nu op poten staat
verbeteren, verdiepen, en jongeren en kinderen zowel
technisch als pedagogisch steeds beter ondersteunen.

Speelweken
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.

Doelgroep
In 2018 bereikten we, de kinderen die deelnamen aan
Capital Digital niet inbegrepen, bijna 40 kinderen met
ons aanbod.

Wanneer
De speelweken werden in 2018 drie maal
georganiseerd tijdens de schoolvakantie.

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, …
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Creakids
Creakids: januari tot december
elke woensdag van 13u30 tot 16u.
Creakids op Poelbos: elke maandag
van 15u45 tot 17u15

Doelstelling
Onze wekelijkse naschoolse
Creakids-workshops is een
creatieve activiteit met de
computer. Maandelijks kiezen
we een thema. Dit kan vanalles
zijn en doen we in samenspraak
met de kinderen. Bijvoorbeeld
beroepen, radio, Brussel en
nadien 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
vakantieactiviteiten met kinderen.

Doelgroep
Kinderen van Nederlandstalige
en Franstalige basisschool
uit de directe buurt van onze

computercentra in Kuregem en
Molenbeek. Wekelijks bereiken
we tussen de 2 en 10 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.
In totaal bereikten we 15 kinderen
met onze middagactiviteiten.

Naschoolse activiteiten
met kinderen (Creakids
op school)
ÝÝ Creakids via Brede school SintAgatha-Berchem ‘Flamingo’
van 13u45-15u30, éénmaal
in de maand.

ÝÝ Creakids via Brede school
Molenbeek in Sint-Martinus van
11u45-12u40, januari-juni.
ÝÝ Creakids in het Frans in lokaal
Molenbeek 1080pc, elke
donderdag van 16u-18u.
ÝÝ Creakids via Schoolverzuim
in School Dertien
ÝÝ Creakids op Veeweide tijdens de
middagpauze van januari tot juni

Evaluatie activiteiten
Creakids
Hoewel we het vaak evident vinden
om met multimedia bezig te zijn
vergeten we soms dat dit niet
echt aangeleerd wordt. Of toch in
beperkte mate. Soms zien we dan
bijvoorbeeld een kind dat zeer snel
weg is met de tablet maar als je een
laptop voor hem zet weet die niet
hoe hij een muis moet gebruiken.
Alle aspecten van multimedia
leren gebruiken is dus zeker niet
overbodig. Ook krijgen ze een
groter besef van wat er achter al die
leuke apps, games, tv-programma’s
zit. Als ze zelf een week lang
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werken aan een project waarbij
ze dan een filmpje maken van
5 minuten weten ze bijvoorbeeld
ook dat een tv-programma veel tijd
in beslag moet nemen en welke
aspecten hier allemaal bij komen
kijken. We denken dat vooral het
belangrijkste aspect is dat we een
doelpubliek bereiken dat misschien
niet altijd de middelen heeft
om zo’n activiteiten te doen. Dit
doen we door vooral wijkgericht
te werken en onze prijzen laag
te houden. Onze uitdagingen
zijn divers, het publiek dat we

willen bereiken bereiken we soms
moeilijk. Dit zien we als er niet
veel inschrijvingen zijn. Onze
nederlandstalige speelweken
vonden dit jaar wisselend plaats
in de Kameleon school of in de
lokalen van Maks vzw zelf. Deze
locaties verschillen deels ook van
wijk en dus van bewoners. Vaak
is het ook voor ouders juist heel
belangrijk te weten waar onze
activiteiten doorgaan. Zo zullen ze
het niet praktisch vinden als ze
van de ene locatie naar de andere
locatie moeten hollen voor alle

broertjes en zusjes op tijd op
alle activiteiten te krijgen. Dus
bereikbaarheid is voor veel ouders
iets belangrijk. Het blijft belangrijk
om in te zetten op zichtbaarheid
en te zoeken naar manieren om
onze activiteiten laagdrempelig
te maken. Zo proberen we nu
éénmaal in de maand een open
aanbod te creëren waarbij iedereen
kan participeren, een soort open
atelier speciaal voor kinderen.
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2. Activiteiten voor volwassenen
ICT-opleidingen via
ICT cheques.
Doelstellingen
Binnen het kader van de ICTcheques geven we opleiding
voor werkzoekenden binnen
specifieke grafische of gevorderde
ICT programma’s

Doelgroep
Volwassenen werkzoekenden
tussen 18 en 30 jaar, ingeschreven
bij Actiris, met een basiskennis van
digitale technologie en interesse
om meer te leren in functie van een
mogelijke carriere in de IT sector.
We geven les in kleine groepen
van 5 personen om de complexe
materie goed te kunnen uitleggen.

Aantal deelnemers
ÝÝ 46, 19 mannen en 27 vrouwen

Start einde aantal sessies
ÝÝ Hele jaar door

Resultaat
We organiseerden opleidingen over
volgende programma’s: InDesign,
Google Analytics, Sketchup 3D,
HTML, CSS, Wordpress Dit was het
eerste jaar dat we ICT-opleidingen
organiseerden binnen dit kader.
Ondanks we wat groeipijntjes
hadden met de zoektocht naar
accomodatie en niet steeds
voldoende studenten konden
aantrekken voor de lessen,
kunnen we wel zeker spreken van
een succes.

Partners
ÝÝ Actiris

Uitdagingen naar
volgend jaar
In 2019 willen we ons aanbod
verder uitbreiden en specialiseren.

Iedereen mee met pc
ÝÝ 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 2018 boden
we daartoe verschillende trajecten
aan met een lage drempel, waarbij
zowel absolute beginners als meer
gevorderde gebruikers 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.
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Geïnteresseerden kunnen via ons
open aanbod een traject doorlopen,
gaande van beginnerscursussen tot
gespecialiseerde vervolgcursussen.
Voor beginners werden
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, hoe
bestanden downloaden en wat de
impact van je gebruik kan zijn..

“Zeer goede lesgever en ben
zeker geïnterresseerd als
Maks vzw het Avancéniveau van deze cursus
ook organiseert”

“Deze cursussen zijn
zeker ook interessant voor
kennissen van mij, ik zal
hun zeker aanraden deze
cursussen ook te volgen bij
Maks vzw”

Aurelie Six
Stefania Natile
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‘Je commence’

ÝÝ 25/09 tot 17/10

ÝÝ 03/09 tot 28/09

werd georganiseerd in drie
verschillende modellen:

ÝÝ 04/10 tot 26/10

ÝÝ 05/11 tot 28/11
ÝÝ 8/05 tot 30/05

een volledige lesweek.

Nieuw in november 2018
‘Avondcursus’ – hier gaan we
de ‘Je commence’ ook ’s avonds
onderwijzen.

ÝÝ 09/01 tot 12/01

ÝÝ 07/11 tot 30/11

ÝÝ 05/02 tot 09/02

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.).

‘Intensief’

ÝÝ 5/03 tot 9/03
ÝÝ 16/04 tot 20/04
ÝÝ 4/06 tot 8/06
ÝÝ 24/09 tot 28/09
ÝÝ 8/10 tot 12/10
ÝÝ 22/10 tot 26/10
ÝÝ 12/11 tot 16/11
ÝÝ 10/12 tot 14/12
‘twee maal per week’ – hier wordt
de ‘Je commence’ verdeeld over
verschillende workshops van 3u.

ÝÝ 23/10 tot 23/11

‘Au travail 2’ intensief
ÝÝ 03/12 tot 06/12

‘Au travail 2’ modulair
ÝÝ 09/01 tot 02/02
ÝÝ 25/05 tot 15/06

‘Au travail 3’ Smartphone
ÝÝ 09/10 tot 12/10‘
‘A la maison 1’

‘Au travail 1’ intensief

ÝÝ 19/02 tot 13/03

ÝÝ 01/10 tot 04/10

ÝÝ 22/10 tot 22/11

‘Au travail 1’ modulair

‘A la maison 2’

ÝÝ 19/02 tot 14/03

ÝÝ 27/11 tot 19/12

ÝÝ 23/04 tot 16/05
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Open Atelier

Aantal deelnemers

Resultaat

Het Open Atelier 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 konden opzoeken,
mails versturen, hun huiswerk
konden maken, filmpjes bekijken,
spelletjes spelen enz. met, indien
gewenst, de assistentie van een
Maks medewerker.

Onze beginnerscursus van
24 lesuren werd gevolgd
door 138 personen. Voor een
deel van hen was dat een
allereerste kennismaking
met de digitale wereld.

De meeste cursisten zijn tevreden
over het aanbod en geven aan
dat ze hier beter leren dan op
een school. Vaak hebben ze al een
school geprobeerd. Ze worden
daar echter geconfronteerd
met een informatica-leerkracht
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 vaak ervaringsdeskundig
zijn in dit aanvoelen en dit
gebruiken tijdens hun lessen.

De openingsuren van het Open
Atelier zijn:In Anderlecht: elke
maandag van 13u30 tot 16u30
Elke dinsdag, woensdag en
donderdag van 16 tot 18 uur
In Molenbeek: elke maandag en
woensdag van 16 tot 18 uur

De vervolgcursussen ‘Au travail 1’
en ‘Au travail 2’ telden
27 inschrijvingen.
Het deeltraject ‘A la maison 1’ en
‘A la maison 2’ werd gevolgd door
18 personen.
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 waren er een 10-tal
mensen aanwezig, met pieken tot
15 personen.
In Molenbeek was de opkomst
beduidend lager.
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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. In 2019
gaan we ons aanbod verder uitbreiden naar nieuwe
digitale dragers. Zo hebben we reeds één workshop
rond ‘How to smartphone’ gegeven. Dit gaan we zeker
doortrekken naar volgend jaar.
In 2018 maakten we ook werk van de eenduidigheid
van onze cursussen. Hierdoor steeg de kwaliteit
aanzienlijk. Het blijft wel een oefening om deze
kwaliteit te bewaren en te zorgen dat de innovatie
in onze cursussen een aandachtspunt blijft. In 2019
starten we daarvoor met een zelfsturend team dat
zich volledig concentreert op de lessen en cursussen.
Dit team is participatief samengesteld uit ervaren
lesgevers en animatoren in opleiding. Zo gaan we
ieders ervaring benutten om onze lessen te versterken.

In 2018 zijn we gestart met een nieuwe manier om
in te schrijven en te betalen. Zo werken we nu met
een abonnement van 30 eur/ jaar voor alle lessen.
De uitdaging in 2019 zal zijn om de impact van deze
beslissing te meten en bij te schaven waar nodig.
Het concept ‘Open Atelier’ beantwoordt nog steeds aan
een behoefte 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.
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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 principe aangeleerd in
een vorige cursus. (Je commence,
A la maison 1 & 2, Au travail 1).

Doelgroep
Senioren

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,
weverbeterden de vaardigheid
met Microsoft Word en we
leerden documenten delen en
samenwerken in Google Drive.

Waar
Buurthuis Scheut – Scheutlaan 145,
1070 Anderlecht

Aantal deelnemers

Wie Online

ÝÝ 8 cursisten per sessie.

Doelstellingen

start einde aantal sessies:
Iedere dinsdag en donderdag
tussen 25 september tot 18 oktober
2018. In totaal 8 halve dagen.

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

Aantal deelnemers
ÝÝ Pigment vzw, 54 Ophemstraat.
1000 Brussel (doelgroep:
personen met een precaire
verblijfsituatie)
ÝÝ 6 cursisten per sessie in
een computer atelier met
6 computers
ÝÝ 14 lesmomenten telkens (sessies
van 2uur)
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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.
ÝÝ Hobo Kogelstraat 24, 1000
Brussel (doelgroep: thuislozen)
ÝÝ 8 Cursisten per sessie in een
atelier met 8 computers
ÝÝ 20 open atelier sessies
(sessie van 2 uur)
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,
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ÝÝ De Schakel Dupontstraat 58,
1030 Schaarbeek (doelgroep:
personen in armoede)
ÝÝ 7 cursisten per sessie in een
atelier met 7 computers
ÝÝ 11 lesmomenten
(sessie van 2uur)
Hier merkten we dat er veel
vragen naar boven kwamen
komen rond inschrijfsystemen
scholen vrijetijdsaanbod, interims,
e‑banking,…. deze gedigitaliseerde
tendensen zullen we naar volgend

jaar toe explicieter integreren in
ons lessenpakket.

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:
ÝÝ Hobo Kogelstraat 24,
1000 Brussel
ÝÝ De Schakel Dupontstraat 58,
1030 Schaarbeek
ÝÝ Pigment vzw, 54 Ophemstraat.
1000 Brussel
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4. Digital storytelling met mensen zonder papieren
Doelstelling
De problematieken die de sans-papiers ervaren
onder de aandacht brengen aan de hand van een
digital story. Een groepsdynamiek op gang brengen
waarbij de sans-papiers hun levenservaring met elkaar
delen en elkaar versterken. Tegelijkertijd leren we
de sans-papiers ook digitale skills aan dewelke hun
zelfontplooing aanwakkert. Door deze mensen te
helpen om een digitaal verhaal te maken, zetten we
ze aan tot reflectie over hun eigen situatie binnen een
groter geheel.

Aantal deelnemers
ÝÝ 14

van een tekst die diende als de rode draad voor
zijn digitaal verhaal. Voor de digital story werd als
inspiratiebron zowel het verleden gebruikt als het
traject dat de deelnemers hebben ervaren en hoe ze
in het leven staan. Ook hebben we een publiek debat
omtrent mensenrechten op gang gebracht. Hieruit
kwamen we tot een enorm politiek engagement
vertrekkende vanuit de eigenlijke noden van de
deelnemers van de digital stories.

Resultaat
ÝÝ In totaal hebben er 14 deelnemers deelgenomen aan
het project. Elk van hun maakte een digital story. Het
aantal mannen en vrouwen was gelijk. De meeste
mensen waren kortgeschoold, maar enkelen hadden
een hoger diploma gehaald in land van herkomst.

ÝÝ 8 sessies met als einddoel een toonmoment op
18 december.

Partnerorganisatie

Beschrijving

http://www.pigmentvzw.be/Voyaach

ÝÝ We organiseerden 8 sessies waarbij er werd
gewerkt aan digital story’s met als einddoel een
toonmoment op 18 december. Dit in het kader
van de internationale dag van de migratie. Via
groepsdynamische oefeningen werd een open
atmosfeer gecreeerd waarbij het delen van verhalen
en emotie’s tot positieve bekrachtiging van de sanspapiers leidden. Elke deelnemer werd geholpen door
de groep en bijhorende begeleiders bij het schrijven

ÝÝ Pigment vzw

https://samenlevingsopbouwbrussel.be/watdoen-we/projecten/voyaachmeeting/
ÝÝ en Samenlevingsopbouw

http://www.samenlevingsopbouw.be
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5. Europese projecten
Brights

Digital Welcome

Brights is een EACEA roject rond Digital storytelling
wereldburgerschapseducatie in secundaire scholen
voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.

In vijf Europese landen leerden jonge vluchtelingen
(16 en 30 jaar) en migranten IT-workshops geven en
begeleiden zoals een basis programmeren, digital
storytelling, digitale journalistiek en een heel arsenaal
aan soft skills gericht op communicatie en leren
workshops te animeren. Voor elke module is een
handleiding uitgewerkt om zelf aan de slag te gaan
met jonge migranten. In Brussel werden twee pilots
georganiseerd: één voor jongeren en vluchtelingen
uit Syrië en Irak en één in de OKAN (Onthaalklas voor
anderstalige nieuwkomers) van het Sint-Guido Instituut
van Anderlecht.

Maks organiseerde naar aanleiding van onze MOOC –
een online lessenpakket – de workshops in dit kader.
De workshops hadden als methode digital storytelling
en als onderwerp ‘burgerschap’.
357 scholieren deden mee aan de workshops en
leverenden een digital story aan. Leuk weetje: één
van onze deelnemers won een prijs op de jaarlijkse
All – Digital conferentie op 18 oktober.
Brights was 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.

https://digitalwelcome.eu
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Huristo

Practicies

Huristo is een Europees project dat een methodologie
heeft ontwikkeld om aan nieuwkomers of mensen
met een kortere scholingsgraad een introductie
te geven over mensenrechten. Hiervoor gebruikte
HURISTO het handvest voor de rechten van de mens
van de Europese Unie. De gebruikte methodologie is
gebaseerd op digital storytelling: we willen werken aan
persoonlijke verhalen die verschillende onderwerpen
van het handvest illustreren. Om de deelnemers te
betrekken werd er een fotoset ontwikkeld vanwaar het
associatieve proces zonder de nood aan talenkennis
kan starten. Het belangrijkste resultaat voor de
deelnemers is de toename aan digitale vaardigheden,
lees- en schrijfvaardigheden, bewustwording van het
Handvest van de Rechten van de Mens en Europees
burgerschap. Het werk aan het handvest en de
persoonlijke verhalen zullen ook de analytische
mediageletterdheid, interpersoonlijke en interculturele
vaardigheden van de deelnemers verbeteren, maar
ook de kernvaardigheden.

Voor Europa: aantonen dat (of) DST past in een
preventieve aanpak tegen radicalisering. Op scholen
nemen we het woord ‘radicalisering’ niet in de mond:
‘Jongeren sensibiliseren rond beter samenleven.
Samen nadenken over de thema’s ‘identiteit’,
‘samenleving’ of ‘sociale media’. Dit project schiet echt
uit de startblokken in 2019 met voor ons een focus op
jongeren in Brussel.Meer info vind je hier:

Meer informatie: www.huristo.eu

http://www.practicies-digitalme.org
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Codinc

Doelstelling

Het CODINC-project richt zich op het promoten van
inclusie door middel van een peer-to-peer STEAM
en een educatief opleidingsprogramma coderen. De
studenten en leerlingen waarop het CODINC-project
zich richt, komen specifiek uit buurten waar meer
uitsluiting mogelijk is. Het CODINC-project helpt het
vertrouwen te vergroten van studenten van 15 tot
18 jaar uit kansarme milieus door hen hun creatieve,
innovatieve en ondersteunende vaardigheden te
laten ontdekken. In de praktijk gebeurt dit door de
studenten te trainen in een programma waar ze leren
programmeren, hun eigen coderings- en STEAMonderwijsprojecten leren maken om vervolgens
deleerlingen hierover les te geven. Dit helpt studenten
die worstelen met hun identiteit en op zoek zijn naar
een plaats in een volwassen wereld. Studenten met
een kansarme achtergrond kunnen het gevoel hebben
als buitenstaanders te worden beschouwd, maar
dankzij het vertrouwen en zelfvertrouwen dat ze van
volwassenen krijgen, kunnen ze hun creatieve en
innovatieve potentieel ontdekken.

De capaciteit van leerkrachten vergroten en verbeteren
om STEAM-onderwijs voor kansarme jongeren
te bevorderen in het kader van een inclusieve
onderwijsaanpak op basis van peer-learning.
Versterken van kansarme jongeren in het verwerken en
ontwikkelen van IT- en samenwerkingscompetenties,
alsook probleemoplossend denken, zelfvertrouwen
en creativiteit ontwikkelen door een peer-learning
opleidingsprogramma over codering.
De ontwikkeling van een Europese “Codering voor
integratie”-leergemeenschap bevorderen onder
verschillende actoren en in verschillende sectoren
(officieel en niet-officieel onderwijs en opleiding), die
in staat is de projectresultaten te ondersteunen en het
effect ervan te vergroten.
Meer informatie: www.codinc.fun
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Maks grafisch bureau
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Algemeen
Maks grafisch bureau – grafisch
ontwerp waar je blij van wordt
Werk met ons samen en maak de wereld een beetje
mooier. We creëren kwaliteitsvolle grafische producten
en bieden mensen een veerkrachtige job waarin ze zich
kunnen ontplooien.

Design gemaakt in de
sociale economie

mooie wereld voor ieder van ons en genereren we
maatschappelijke meerwaarde.
Zonder klanten, geen Maks grafisch bureau. Kwaliteit
en service hebben voor ons de hoogste prioriteit
en stonden ook in 2018 centraal. Om deze belofte
waar te maken, organiseerden we eind december
2018 een tevredenheidsenquête voor onze klanten.
De resultaten helpen onze manier van werken af te
stemmen op de verwachtingen van onze klanten.

Waarom hebt u voor ons gekozen?

We werken met een uniek en prachtig concept en
verhogen de sociale impact.
Met veel passie voor design en mens begeleiden we
de toekomstige generaties grafische vormgevers
in het ontwikkelen van communicatiematerialen.
Naast het ontwikkelen van creatief en sterk grafisch
werk leiden we ook kansarme jongeren op. Mensen
met talent mogen in het kader van “werkplek leren”
bij Maks grafisch bureau bijleren en werkervaring
verzamelen. Dit geeft hen de kans om een portfolio
van gerealiseerd werk samen te stellen en verbetert
hun kans op werk aanzienlijk. Ze krijgen een realistisch
idee van actuele technologieën en perfectioneren hun
werkattitudes. We maken van hen durvers, die iets
willen maken van hun leven. Zo werken we aan een

Sociale doelstelling: 63,63%
kwaliteit/Stijl: 18,18%

aangenaam contact: 9,09%

Prijs: 9,09%
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Heel positief vinden we dat 78% van onze klanten
ons zouden aanbevelen aan anderen. 80% hebben
ons voor onze sociale doelstelling gekozen. Van de
werkpunten zijn we ons bewust. Uiteraard zullen we
ons uiterste best doen om de service te verbeteren.

Oefenkans
nederlands voor en door ouders

78%

80%

Enkele geslaagde projecten
in de spotlight
GO ouders vzw heeft ons gecontacteerd en naar een
filmpje gevraagd om hun werking op een simpele
manier te presenteren. Een proces van concept
bedenken, storyboard, illustraties en beelden
aanmaken… was heel interessant en boeiend voor ons
en onze medewerkers in opleiding. Verdere projecten
voor hen zijn in bewerking.
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Samen met Katriina Kilpi van “NatureMinded” hebben
we een voorstel voor de Provincie Antwerpen voor
een film over welzijn en gezondheid ingediend en we
hebben de pitch gewonnen. We mochten mensen met
pilootprojecten in de Provincie Antwerpen contacteren
en interviewen en prachtige locaties filmen. Het was
heel leerrijk en spannend om aan een project voor een
“grote klant” van pitch tot publicatie mee te werken.
Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
contacteerde ons wegens onze unieke werking. Op
vraag van minister Vandeurzen ontwikkelde het VECK
samen met Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin de Vlaamse kindreflex. Dat is een instrument
voor hulpverleners die met volwassen patiënten, met
bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een
drugs- of alcoholverslaving, werken. Maks grafisch
Bureau werd voor de visuele en technische uitwerking
gekozen. Samen met de grafische ontwerper in
opleiding waren we uitgenodigd op de persconferentie
voor de officiële lancering van de website door minister
Vandeurzen. Ondertussen werken we verder aan een
logo, brochure en verdere communicatiemiddelen.

Evaluatie
De opleiding van talentvolle langdurig werklozen
brengt natuurlijk ook enkele uitdagingen met zich mee.
Veel van onze mensen in opleiding zijn niet
direct inzetbaar en moeten nog veel leren.

Grafische vormgeving en digital media design is een
zeer complex gebied. Dat vraagt veel tijd die we helaas
niet altijd hebben als we een dringende deadline
moeten halen. Die tijd ontbreekt dan vaak bij de
omkadering en kwaliteitscontrole.
De resultaten van de klantenbevraging bevestigen dit:

Wat zijn onze zwakkere punten?
ÝÝ Veel opvolging nodig van de klant
ÝÝ Kwaliteitscontrole
ÝÝ Deadlines

Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

Via een kennis: 80% als partner uit
de buurt: 40%

Via een zoektocht
op Google: 40%

Vaste klant: 20%

Vaak moeten ook aspecten zoals werkattitudes (bv: op
tijd komen, leren het werk op tijd af te leveren, onder
druk werken) nog geperfectioneerd worden.
De regelmatig terugkerende kernvraag is hoe mensen
goed op te leiden en tegelijkertijd ook voldoende
winst generen.
We proberen onze processen nog effectiever
en productiever te maken om meer tijd voor de
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omkadering vrij te maken. Ook zouden we graag een
extra vaste grafisch medewerker willen aanwerven om
meer waarde toe te voegen aan ons aanbod en de zeer
hoge werkdruk te verlagen.
Ondanks alle problemen slagen we erin veel trouwe
klanten blij te maken met goed en creatief werk. Verder
lukt het ons ook een meerderheid van de mensen
tot tewerkstelling te helpen. Hierop zijn we terecht
heel fier.
Een analyse van de doorstroom sinds 2007 leverde het
volgende resultaat:
ÝÝ 70 % – tewerkstelling in de reguliere economie

ÝÝ 50 % – tewerkstelling in de grafische sector

De doorstroom verhogen blijft een goal. In 2019
plannen we een portfolio-review workshop met

specialisten uit de grafische sector. Op deze
manier leren de mensen in opleiding werk te
presenteren en feedback te verzamelen. Bovendien maken ze kennis met creatieve gelijkgestemden en kunnen ze ervaren professionals
aan het werk horen/zien. We proberen ook meer
contact met bedrijven op te bouwen zodat alle
doelgroepmedewerkers een stageplaats kunnen
vinden. We streven naar een goede samenwerking met andere organisaties en bedrijven om
onze opleiding samen vorm en inhoud te geven.
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Gerealiseerd werk

Maks werk

4

Ontwerp & drukwerkbegeleiding
naamkaarten Maria

Ontwerp en realisatie animatie Go! Ouders
organisatievoorstellingbalpennen – herdruk

Ontwerp & drukwerkbegeleiding
naamkaarten Nisrine

Ontwikkeling portable website participatiehuis

Layout affiche nl 1.1 + 1.2

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
Oefenkans – nederlands voor en door ouders

Layout vacature

Go! Ouders

Omzetten naar interactief digitale map
Oefenkans – nederlands voor en door ouders

Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling

2

Layout aftiteling digital storytelling
Layout en drukwerkbegeleiding flyer
Layout en drukwerkbegeleiding naamkaart Muriel
Layout en drukwerkbegeleiding naamkaart Amina
Layout vacature

Ontwerp & ontwikkeling website
kindreflex.be
Backups, updates en aanpassing content website
kindreflex.be

Medikuregem

10

6

Layout en drukwerkbegeleiding
naamkaart Nassira

Argenta
Herdruk naamkaarten

Layout & drukwerkbegeleiding
nieuwsbrief januari

Huristo

Layout & drukwerkbegeleiding
nieuwsbrief mei

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
photolanguage set

Ontwerp redesign nieuwsbrief

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
brochure – huristo manual

Herdruk stickers wijkcompost
Layout & drukwerkbegeleiding
nieuwsbrief september
Layout & drukwerkbegeleiding nieuwsbrief
januari 2019

1

3

Webcontent toevoegen huristo website

Brockzaal
Plaatsing webcontent Brockzaal

1
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9
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Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
wenskaart

Ontwerp, layout en druk discount flyer
opendeurdag bureau

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
jaarverslag 2018

Tentoonstelling eigen werk opendeurdag bureau

Invoer webcontent

Montage video eigen werk opendeurdag bureau

Layout vacature medewerker personeel
en administratie

Ontwerp geanimeerde banner zomersluiting

Bruksel binnenste buiten

Ontwerp formulier klantenbevraging
Layout vacature infografist

Ontwerp en ontwikkeling website

Layout vacature motion designer

Ontwerp en ontwikkeling crm

Layout vacature infografist

ontwerp en ontwikkeling mailchimp template

Layout vacature webdesigner

Maks vzw

4

14

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
wenskaart
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
jaarverslag 2017

ontwerp en ontwikkeling mailchimp
email signature

WGC De Brug

11

Aanpassing huisstijl volgesn richtlijnen
koepelorganisatie Wijkgezondheidscentra
Aanpassing huisstijl – logo

Ontwerp en layout word template voor flyers
en affiches

Aanpassing huisstijl – briefpapier A4

Layout vacature master of code

Aanpassing huisstijl – notabrief A5

Invoer webcontent

Aanpassing huisstijl – afsprakenkaart

Invoer webcontent

Aanpassing huisstijl – enveloppe

Foto retouchering

Aanpassing huisstijl – word sjabloon voor brief

Performance optimisatie

Aanpassing huisstijl – kaart 15x9,5cm horizontaal

Layout flyer photobooth
Ontwerp nieuwsbrief template, en layout
interne nieuwsbrief

56

Maks grafisch bureau
Maks digitaal

24

Herdruk flyer academie op zijn vlaams
Layout en drukwerkbegeleding folder capital
digital paasvakantie

Layout en drukwerkbegeleiding flyer makersclub
Herdruk flyers speelweken
Ontwerp sjabloon rapport capital digital
Layout en drukwerkbegeleiding flyer makersclub

Layout en drukwerkbegeleding affiche
capital digital

Layout en drukwerkbegeleding folder
capital digital

Layout en drukwerkbegeleding folder capital
digital zomer

Ontwer, layout en drukwerkbegeleiding
jaarprogramma capital digital folder

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleding folder
microbits fiesta

Ontwer, layout en drukwerkbegeleiding
jaarprogramma capital digital affiche

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleding flyer
academie op zijn vlaams

Codinc

Ontwerp logo capital digital
Layout en drukwerkbegeleiding
naamkaart samuel
Layout en drukwerkbegeleiding
naamkaart yannick
Layout en drukwerkbegeleiding brochure
programmaboek Maks digitaal

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
folder english
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
folder nederlands

Sign & Sound Theatre

Ontwerp huisstijl S&S Theatre

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleding folder
microbits fiesta

Lasso – Que Pasa

Layout webbanner microbits fiesta november
Layout en drukwerkbegeleiding flyer creakids
Layout en drukwerkbegeleiding flyer hanenbos
Ontwerp digitale flyer lunchdebat op school
lunchdebat iedereen op school

2

Ontwerp logo S&S Theatre

Layout en drukwerkbegeleiding brochure
programma ict lessen najaar 2018

Layout en drukwerkbegeleding folder microbits
fiesta november

2

1

Videoanimatie web-interface voor Que Pasa app
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Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

11

Ontwerp sensibiliseringscampagne om de
brusselse jeugd aan te zetten te gaan stemmen
Ontwerp en ontwikkeling website
gemeenteraadsverkiezingen campagne

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing affiche
gemeenteraadsverkiezingen campagne
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing affiche
gemeenteraadsverkiezingen campagne
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing flyer
gemeenteraadsverkiezingen campagne
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing flyer
gemeenteraadsverkiezingen campagne
Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing flyer
gemeenteraadsverkiezingen campagne
Concept en realisatie video
gemeenteraadsverkiezingen campagne

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding flyer
de baobab
Layout en drukwerkbegeleiding flyer de baobab

Ontwerp en ontwikkeling website de baobab

Kuregem Brochures

4

Layout brochure kuregem – deel 5 – kunst
Ontwerp en layout flyer lancering brochure deel 5
Ontwerp en layout affiche lancering
brochure deel 5
Brochures op website maks plaatsen

CAD De Werklijn

5

Layout en drukwerkbegeleiding naamkaart iris
Layout en drukwerkbegeleiding
naamkaart soufiane

Ontwerp en realisatie social media campagne
gemeenteraadsverkiezingen
Ontwerp en layout nieuwsbrief
gemeenteraadsverkiezingen campagne

Layout uitnodiging avond van de
anderlechtse ondernemers

18

Website onderhoud de baobab

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiing affiche
gemeenteraadsverkiezingen campagne

Tracé (OOTB)

EVA vzw

Layout en drukwerkbegeleiding naamkaart
nicki chevrolet
Layout en drukwerkbegeleiding folder

1

Layout en drukwerkbegeleiding naamkaart ines
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Gemeente Anderlecht

1

Ontwerp en layout brochure livre d’or du
budgetparticipatif dwc passer

CAF

Layout en drukwerkbegeleiding flyer
uitnodiging opendeurdag

1

Layout en drukwerkbegeleiding caf
boucherie folder

Chambéry

Layout en drukwerkbegeleiding affiche
uitnodiging opendeurdag

All Digital

1

Layout en drukwerkbegeleiding
jaarverslag Chambery

GC Elzenhof

2

Ellips

10

Layout flyer Brights Citizenne event
Webcontent toevoegen – header update
Webcontent toevoegen – updates

8

Ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding
brights roll-up
Nieuwe functies implementeren in bestaande
umi sci ed website

Layout krant maart-april 2018
Layout krant mei-juni 2018

Bug fixing website umi sci ed materials

Layout plooifolder najaar 2018
Layout krant sept-okt 2018

Video reportage All Digital Summit – opnames
en montage

Layout krant nov-dec

Foto reportage all digital summit

Layout krant januari 2019

Ontwerp umi sci ed drieluik

Layout plooifolder januari 2019

Umi sci ed website maintenance – backup
& plugins updates

Ontwerp en layout wenskaart 2019

BIZ WestVlaanderen

2

Ontwerp en layout brochure collectieve
schuldregeling fr
Layout brochure collectieve schuldregeling nl

Sociaal Vervoer

1

Ontwerp en ontwikkeling website Sociaal Vervoer

Buurtsport Brussel
Webcontent aanpassen

1
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Vertrouwenscentrum
kindermishandeling

4

Kindreflex.be – website
Kindreflex.be – illustraties
Kindreflex.be – infografieken
Kindreflex.be – logo

WGC De Brug

8

Aanpassing huisstijl volgesn richtlijnen
koepelorganisatie Wijkgezondheidscentra
Aanpassing huisstijl – logo
Aanpassing huisstijl – briefpapier A4
Aanpassing huisstijl – notabrief A5
Aanpassing huisstijl – afsprakenkaart
Aanpassing huisstijl – enveloppe
Aanpassing huisstijl – word sjabloon voor brief
Aanpassing huisstijl – kaart 15x9,5cm horizontaal

Cosmos

1

Ontwerp en ontwikkeling template website

Oxfam wereldwinkel

1

Layout brochure

Eigen Kracht Conferenties
Ontwerp website sjabloon

1
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Resultaten Klantenbevraging
Grafisch bureau

Inzet/oplossingsgericht werken

Aantal antwoorden: 11

ÝÝ Een team dat er voluit voor gaat

Gemiddeld ordeel

ÝÝ Een grote inzet om tot mooie ontwerpen
te komen

ÝÝ Flexibiliteit

ÝÝ Steeds bereid elke vraag te onderzoeken
ÝÝ Bereid om tijd te investeren
Beoordeel onze prijs /
kwaliteit verhouding: 78%

Administratie: 78%

ÝÝ Het geduld van de vormgever en bereidwilligheid om
aanpassingen aan het product
door te voeren
ÝÝ Positief is dat jullie klant niet ontevreden achterlaten
en altijd voor een oplossing zorgen

Creativiteit
Productie: 70%

ÝÝ Originele ontwerpen
ÝÝ Verschillende creatieve voorstellen

Afronding / opvolging
betaling: 70%

ÝÝ Mooi resultaat

Stipt

Wat zijn onze sterke punten?

ÝÝ Op tijd geleverd

Kennis van de context

Prijs-kwaliteit

ÝÝ Brussel kenners

ÝÝ Prijs-kwaliteit

ÝÝ Kennis van het Nederlandstalig middenveld

Ontvangst
ÝÝ Persoonlijk contact
ÝÝ Vriendelijke ontvangst
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Wat zijn onze zwakkere punten?

Hoe zouden we het beter kunnen doen?

Veel opvolging nodig van de klant

ÝÝ Juiste facturatie

ÝÝ Er is veel opvolging nodig tijdens het proces.

ÝÝ In het begin meer doorvragen over wensen van
de klant

ÝÝ Positief is dat jullie klant niet ontevreden achterlaten
en altijd voor een oplossing zorgen.

Kwaliteitscontrole
ÝÝ Soms zou er bij correcties intern nog meer mogen
gecontroleerd worden of alle opmerkingen
wel werden verwerkt voor het naar ons wordt
doorgestuurd.
ÝÝ De kwaliteit van het aangeleverde werk is niet altijd
even hoog (dit vooral bij ziekte, in drukke periodes of
in het geval van nieuwe collega’s).

ÝÝ Alles door jullie goed nagekeken wordt voor het naar
de klant wordt doorgestuurd
ÝÝ Een extra kwaliteitscheck alvorens het materiaal
wordt doorgestuurd naar de klant.
ÝÝ Ervaring opdoen!
ÝÝ Afspraken nakomen!

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

ÝÝ Nog te weinig ervaring, misschien niet genoeg
vertrouwd met de verschillende systemen
ÝÝ Opvolging, soms moet je er wel wat achteraan gaan

Deadlines
ÝÝ Het respecteren van leveringstermijnen. Dit heeft
onze organisatie veel problemen bezorgd... Onze
organisatie bedient 2400 scholen en een groot deel
zat te wachten op de uitgave...
Dit is niet overal even positief onthaald.

Via een kennis: 80%
Via een zoektocht
op Google: 40%

ÝÝ Leveringsadres werd niet gerespecteerd
als partner uit
de buurt: 40%

Vaste klant: 20%
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Waarom hebt u voor ons gekozen?

Sociale doelstelling: 63,63%

Werden afspraken (vb. rond deadlines, ...)
gerespecteerd?
Wat vond u van de flexibiliteit van onze
dienstverlening?

kwaliteit/Stijl: 18,18%

aangenaam contact: 9,09%

Gemiddeld: 72%

Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt
aan anderen?

Prijs: 9,09%

Hoe vond u dit contact?

Gemiddeld: 82%

Gemiddeld: 84%

Nog opmerkingen hierbij?
ÝÝ Soms graag sneller reacties, maar ook wijzelf zijn niet
steeds zo snel in reageren.
ÝÝ Johan deed zijn best... We denken echter dat het werk
onderschat werd bij aanvang.

Gemiddeld: 78%
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Intro
Maks werk slaagde er in 2018 in om voor verschillende
doelgroepen een sterk uitgewerkt programma aan te
bieden in het begeleiden naar werk. We ondersteunen
immers mensen in hun zoektocht naar werk en streven
in samenwerking met Maks digitaal naar meer (digitale)
autonomie. We proberen de klanten zo weerbaarder te
maken in een sterk digitaliserende wereld.

Naast de gewone werking binnen Maks werk zullen
er in 2019 twee nieuwigheden zijn: Maks werk start
met: Je me lance. Het doel van dit project is om
hoogopgeleide werkzoekenden op een aangepaste
manier te begeleiden in hun carriere. Ook zal er een
nauwere samenwerking met de Brusselse Jobhuizen
gebeuren, aan de hand van collectieve workshops.

Het doelpubliek van Maks werk is door de jaren heen
sterk gespecifieerd naar groepen die vaak meer
aandacht nodig hebben. Zo hebben we projecten
rond mensen van Roma origine, analfabeten en 50
plussers. De kloof naar de arbeidsmarkt dichten voor
werkzoekenden en bij uitbreiding voor deze kwetsbare
groepen blijft de motivatie voor Maks werk.

In 2019 zal de fakkel van coördinator worden
opgenomen door Iris de Caluwé. We wensen Iris
alvast veel succes met het verderzetten van dit
ambitieuse project.
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Begeleiding naar werk
Actief zoeken naar
werk (AZW)
Maks werk helpt in het kader
van het AZW programma
werkzoekenden bij het zoeken naar
een geschikte job of opleiding. Alle
Brusselse werkzoekenden kunnen
bij Maks werk terecht, zowel in het
Nederlands als het Frans.
De begeleiding van de
werkzoekende wordt aangepast
naargelang de specifieke behoeften
van de klant. De focus kan liggen op
beroepsoriëntatie, leren solliciteren
en/of persoonlijke ontwikkeling
communicatie of presentatie.
Wanneer het beroepsproject van
de klant duidelijk is, besteden
we aandacht aan het (leren)
solliciteren. Samen met de klant
stellen we een CV op en schrijven
we een motivatiebrief. Aangezien
ons publiek voornamelijk
laaggeschoold is, hebben veel
klanten geen of weinig IT kennis.
Daarom vragen we hen om

een basiscursus ICT te volgen.
Vervolgens 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.
Daarnaast geven we ook een
workshop presentatietechnieken.
We werken voor deze workshop
samen met Deloitte and Touch,
waarbij ze simulatie interviews
afnemen van onze klanten.
De medewerkers van D&T
doen dit als vrijwilliger binnen
het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

Doelgroep
Iedereen wonende in Brussel van
18 jaar tot 67 jaar die ingeschreven
is bij Actiris en werkzoekend.

Deelnemers
In 2018 waren 393 klanten in
begeleiding.
393 klanten zijn in 2018 in
begeleiding geweest, waarvan
50,13% mannen en 49,87%
vrouwen. 18,32% heeft LSO
gevolgd, 12,72% HSO, 5,09% hoger
onderwijs. 63,36% heeft in het
buitenland gestudeerd, waarvan
58% secundair onderwijs, 32% lager
onderwijs en 10% hoger onderwijs.
36,38% is tussen 18 en 35 jaar,
45,55% tussen 35 en 50 jaar en
18,06% is 50+. 7,89% is minder dan
6 maanden werkloos, 43% is tussen
6 maanden en 2 jaar werkloos,
49,11% is meer dan 2 jaar werkloos.
69,21% woont in Anderlecht.
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Resultaat

Partners

Op 31/12/2018 is de overeenkomst
met Actiris beëindigd. De
begeleiding van 127 klanten wordt
voortgezet in 2019. 81 klanten
hebben in 2018 een werk of een
opleiding gevonden. 2019 is de
start van een nieuwe overeenkomst
met Actiris. Naast de gewone
AZW-werking (AZW spontaan en
Youth Guarantee), zullen er in
2019 2 nieuwigheden zijn: Maks
werk gaat met een nieuw project
starten: ‘Je me lance’. Het doel van
dit project is om hoogopgeleide
werkzoekenden op een aangepaste
manier te begeleiden. Ook zal er
een nauwere samenwerking met de
Brusselse Jobhuizen gebeuren, aan
de hand van collectieve workshops
(AZW MDE).

Actiris, vrijwilligers Deloitte
en Touch.

Resultaten
81 klanten hebben in 2018 werk
of opleiding gevonden, voor
127 klanten wordt de begeleiding
verder gezet.

Wanneer
Heel het jaar door.

“Het was een lange, zware
weg, maar na het volgen
van alle workshops en
een intensieve en goede
begeleiding heb ik dankzij
Maks werk gevonden.
Dank u!”
Diallo Ndao
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Alfa naar werk (BSD)
Alfa naar werk wil de
tewerkstellingskansen van
laaggeletterde werkzoekenden
verhogen. Belangrijk hierbij is onze
geïntegreerde aanpak.
Geïntegreerd omdat we inspelen
op de verhoging van competenties
door taalcursussen, lessen
maatschappelijke oriëntatie
(kaart lezen, ICT, wiskunde, ...) in
combinatie met een individuele
begeleiding die inspeelt op de
pecifieke en persoonsgebonden
noden van de doelgroep die zich
op verschillende levensdomeinen
situeren (vb. medisch, sociaal,
zorg, solliciteren, …). ‘Geïntegreerd’
ook, omdat het hier om een
samenmenwerkingsverband
betreft van projectpartners die hun
specifieke expertise (alfabetisering
en trajectbegeleiding) bundelen.
Enerzijds volgen deelnemers een
alfaopleiding Nederlands bij CBE
Brusselleer (18u/week gedurende
1 jaar), anderzijds krijgen zij een
begeleiding bij hun zoektocht naar
werk en/of opleiding bij Maks werk

(gedurende maximum 2 jaar).
De lesgevers van Brusselleer en
de trajectbegeleiders van Maks
werk werken nauw samen en
geven bijvoorbeeld samen de
workshops ‘beroepsoriëntatie’,
‘digital storytelling rond mijn
talenten’ en presentatietechnieken’.
Deelnemers maken kennis met de
kenmerken van de arbeidsmarkt,
denken na over ‘wie ben ik?, wat
kan ik?, wat wil ik?’ en leren zich
presenteren voor een werkgever.
Tegelijk oefenen zij steeds hun
Nederlands en ICT-vaardigheden.
Naast dit gemeenschappelijk traject
met Brusselleer begeleiden we ook
laaggeletterde werkzoekenden die
zich spontaan aanmelden bij Maks
werk. Ook zij krijgen een individuele
begeleiding bij hun zoektocht naar
werk en we organiseren voor hen
dezelfde workshops (in het Frans),
alsook een aangepaste basiscursus
ICT “Je commence”, gegeven door
Maks digitaal. Zij volgen meestal
ook een alfacursus, verschillend is
echter dat zij dit niet in één groep
met de andere deelnemers volgen,
maar bij verschillende organisaties.

Doelgroep
Laaggeletterde werkzoekenden uit
Brussel, ingeschreven bij Actiris.
Zowel personen die zich spontaan
aanmelden bij Maks, als personen
die een alfa-traject bij CBE
Brusselleer volgen.

Wanneer
Het project ging tweemaal door in
2018: van 18 april tot en met 30
juni; en van 2 oktober tot en met
15 december.

Deelnemers
43 deelnemers volgen het
gemeenschappelijke traject met
CBE Brusselleer (18 personen
beëindigen de alfacursus in 2018,
35 personen starten het traject in
2018), 47 personen nemen deel aan
het individuele traject in het Frans
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Resultaat
Resultaten voor de 2 groepen (18 personen) die hun
alfacursus afronden maar wel nog in begeleiding
zijn bij Maks werk: Beroepsopleiding: 7 personen
volgen een beroepsopleiding (schoonmaak in de
zorg, schoonmaak voor alfadeelnemers, metselaar/
bekister). Werk: 6 personen vinden werk (schoonmaker
(hierbij 3 personen die eerst een beroepsopleiding
volgen), begeleider buitenschoolse kinderopvang,
huishoudhulp) Taalcursus: 11 personen volgen na
de cursus in het kader van alfa naar werk nog verder
Nederlands (hierbij 4 personen die tegelijk werken en
verder Nederlands volgen). 1 persoon stopt het traject
omwille van persoonlijke moeilijkheden Resultaten
voor de 2 groepen (45 personen) die starten in 2018
3 personen vinden werk (zorgsector) 1 persoon start
als lasser bij Recylart in een DSP contract van 2 jaar.
De andere deelnemers zetten hun alfatraject verder
in 2019.

Partners
ESF, Actiris, Brusselleer

“Alfa naar werk bij Brusselleer en
Maks helpt mij om werk te vinden.
We maken een film over onze talenten.
Zo leer ik over vroeger vertellen en ik leer
met de tablet werken. Door deze les heb ik
meer courage om werk te zoeken.”
Sarankaba Keita
Saran start in juli 2018 als huishoudhulp bij Familiehulp.
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50+
Maks werk is in samenwerking met Actiris een nieuw
project opgestart: begeleiding van 50 plussers. Sinds
oktober 2016 werden werkzoekenden ouder dan
50 jaar begeleid tijdens hun zoektocht naar werk.
Doordat we een groter team zijn geworden en er
consulenten specifiek instaan voor de begeleiding
van deze doelgroep, is de wachttijd ingekort om een
individuele afspraak te krijgen.
Door deze kortere wachttijd ervaren we veel meer
ruimte om betere en diepgaande begeleiding aan te
bieden aan de werkzoekenden. Door de flexibiliteit van
onze consulenten kunnen de mensen langskomen voor
advies of dringende zaken (sollicitatiegesprek, CV, …)
De werkzoekenden hadden in 2018 de gelegenheid
om gebruik te maken van de ‘zoekruimte’. Deze ruimte
beschikt over computers, printers, telefoon, … om hun
zoektocht naar werk te faciliteren.
Aangezien Brussel een tweetalige stad is, moedigen
we de werkzoekenden aan om kennis op te doen van
de beide landstalen. We bieden Nederlandstalige
lessen (1.1- 2.2) en sturen hen door naar het Huis
van Nederlands om daar lessen te volgen.
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Degene die de Franse taal niet
machtig zijn sturen we door
naar Erasmus.
Tot slot zijn we binnen Maks
werk kleine workshops opgestart
om vaardigheden en kennis
van werkzoekenden te boosten,
namelijk ‘leren online solliciteren’
en presentatietechnieken’.
Daarnaast mogen werkzoekenden
die bij Maks werk ingeschreven zijn
gratis de basiscursus ICT volgen
bij Maks digitaal. Begeleiding van
werkzoekenden boven de 50 jaar,
ingeschreven bij Actiris in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroep
Begeleiding van 50 plussers,
ingeschreven bij Actiris als
werkzoekende en woonachtig in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer
Het hele jaar.

Deelnemers
184 werkzoekenden hebben
deelgenomen aan activiteiten
waarvan 115 mannen en 69
vrouwen. De meeste van
hen waren van Belgische
nationaliteit. Enkel 1,63 % zijn
hooggekwalificeerd (Master).
De leeftijd ligt tussen 55-60 jaar en
ze zijn langdurig werkloos (meer
dan 2 jaar). Een groot deel van
onze werkzoekenden komen van
de buurt (gemeente Anderlecht).
De duur van inactiviteit is langer bij
mannen dan bij vrouwen. Dit heeft
misschien te maken met het klein
aantal vrouwelijke deelnemers.

Resultaat
Uit de statistieken blijkt dat slechts
een klein aantal van 50-plussers
werken. Dit heeft te maken met de
arbeidsmarkt die zich meer focust
op jongere werknemers dan op
oudere werknemers. De meeste
50-plussers beschikken niet over
de vaardigheden die worden vereist
(ICT, Nederlandse taal, enz.) in
het profiel van de vacatures.

Daarom wordt in 2019 het accent
gelegd op meer ICT opleiding en de
versterking van het zelfbeeld.

Partners
Actiris

“Ik werd op een goede en
vriendelijke manier geholpen.
Bij Actiris voelde ik mij
een nummer maar niet
bij Maks! Dankzij de
intensieve en motiverende
begeleiding bij Maks, sta ik
weer sterk in mijn schoenen!
Dank u voor alles!”
Aimée Ya Mutwali

73

Maks jaarverslag 2018

Ik ben Rom en ik werk
Begeleiden naar werk en/of
opleiding van werkzoekenden
van Roma origine, afkomstig van
Roemenië of Bulgarije.
In de wijk Kuregem is de
concentratie van bewoners van
Roma origine jaar na jaar groter.
Hun taalkennis is meestal beperkt
tot hun moedertaal, ze zijn
vaak analfabeet.
De jongere Roma (tussen 18j en
30j) spreken ofwel Nederlands,
ofwel Frans, maar ze hebben een
lage scholingsgraad. Binnen dit
project richten we ons naar de
begeleiding van volwassen Roma
uit Anderlecht.
In oktober 2015 startte Maks
werk een nieuw project voor
werkzoekenden van Roma origine.
De pijlers van het project zijn:
cursus Nederlands en/of Frans,
basiscursus ICT, gevolgd door
intensieve training zoeken naar
werk met computer. We bieden

zowel beroepsoriëntatie alsook
sollicitatiebegeleiding ‘op maat’.
Verder wordt er extra aandacht
besteed aan de ‘drempels’ en
‘randvoorwaarden’ die een rol
spelen bij de zoektocht naar werk.

Doelgroep

In dit voortraject behandelen
we thema’s zoals (sociale)
vaardigheden en een correcte
werkattitude.

Deelnemers

De werkzoekenden in dit project
hebben dikwijls geen duidelijke
kijk op de arbeidsmarkt. Ze
weten niet welke stappen ze
moeten ondernemen of welke
vaardigheden ze nodig hebben
om werk te vinden… Daarom
hebben we gekozen voor een
aanbod dat een trajectbegeleiding
combineert met opleiding
(alfabetisering, computerles,
workshops arbeidsmarkt,
presentatietechnieken, leren online
solliciteren...) zodat én de zoektocht
naar werk kan gevoerd worden
maar er ook in één beweging
gewerkt wordt aan de attitude en
vereiste competenties.

Werkzoekenden van Roma origine.

Wanneer
Het hele jaar.

In totaal werden in 2018
106 klanten begeleid binnen
dit project, waarvan 75 van
Roemeense en 31 van Bulgaarse
afkomst, 37 mannen en 69
vrouwen.

Resultaat
Bij de Roemenen hebben
17 personen werk gevonden in
2018 (11 vrouwen en 6 mannen).
3 personen zijn begonnen met
Frans en 1 persoon rondde een
bouwopleiding af. Bij de Bulgaren
hebben 8 personen in 2018 werk
gevonden hebben. (6 vrouwen
en 2 mannen). 4 vrouwen zijn
begonnen met Frans en 1 met
een cursus verkoop.
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Buiten hun eigen Roma netwerk, hebben de
werkzoekenden van Roma origine geen netwerk en
zeker geen dat hen kan helpen om werk te vinden.
Daarnaast hebben ze een probleem met kinderopvang,
huisvesting… De motivatie om nieuwe dingen bij te
leren is er wel, maar door onvoldoende taalkennis
zoeken ze niet verder dan beroepen als schoonmaker,
familiehulp, productie-arbeider…
We gaan hier dan ook inzetten op een
mentaliteitsverandering om onze doelgroep te laten
inzien dat er ook meer mogelijkheden zijn op de
arbeidsmarkt.

Partners
ESF

“Ik ben een echte dame geworden”
Anoniem (deze klant heeft een vast contract
als poetsvrouw bij de Socialistische mutualiteit gevonden)
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Opleiding Multimediaverkoper
Dit is een zes maanden durende beroepsopleiding en
Nederlands taalbad voor werkzoekenden in Brussel die
willen werken als verkoper multimedia.

Doelgroep
Kandidaten die al een niveau 2.2 hebben in het
Nederlands en ingeschreven zijn als werkzoekende
kunnen na een test en een positief intakegesprek dat
peilt naar motivatie, starten met de opleiding. Dankzij
middelen van het ESF en het partnerschap met Vdab,
Actiris en Het huis van het Nederlands heeft Maks deze
opleiding mogelijk kunnen maken.
De Kandidaten volgen vier maanden voltijds les. De
lessen bestaan uit: kennis van multimediaproducten,
informatica, verkoopstechnieken, Nederlands
(2.2 – 2.4), rekenvaardigheden, leren sollicteren en
persoonlijke ontwikkeling. De lerares Nederlands is ook
de taalcoach voor de lesgevers. Op die manier kunnen
we adequaat les geven aan anderstaligen. Dit is voor
zowel cursisten als lesgevers een meerwaarde.
Gedurende twee weken is er werkplekleren voorzien
op verschillende locaties zoals Mediamarkt, Proximus,
Cora en De Kringwinkel. Nadien volgenden de meeste
deelnemers vijf weken stage bij Proximus.

Na een posifief geëvalueerde stage kan de cursist
starten op de werkvloer. Voor wie niet onmiddelijk een
contract binnenhaalt voorziet Maks nog zes maanden
begeleiding naar werk.

Wanneer
11 2017-11 2018 (einde project)

Deelnemers
Negen cursisten schreven zich in, waarvan 7
mannen en 2 vrouwen. 8 woonden in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest en één kwam uit Vlaanderen.

Resultaat
De cursisten slaagden alle negen voor hun stage èn
voor de opleiding.
Twee cursisten vonden snel een job. Een 50-plusser
vond tijdens de nazorg een job. Twee deelnemers
zijn een nieuwe opleiding gestart. Iemand werd
opnieuw freelancer, een andere ging een specifiek
arbeidszorgtraject volgen. Van twee andere zijn geen
gegevens meer verkregen.

Partners
VDABV, Huis van het Nederlands, Actiris
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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. Deze
-vaak externe- opleiding wordt gecombineerd met de
werkervaring. Hierbij komen zowel soft – als hard skills
aan bod. Ook wordt veel aandacht gegeven aan de
tweetaligheid. Frans/Nederlands of op het aanleren
van Nederlands bij nieuwkomers.

Algemeen
Personeelsbijeenkomsten
Maks organiseert jaarlijks 4 personeelsbijeenkomsten
waarbij inhoudelijke items aan bod komen.
Twee ervan zijn in combinatie met een ludiek luik
namelijk de jaarlijkse BBQ eind juni en het jaarlijkse
nieuwjaarsfeest. Deze bijeenkomst bestaat uit een
personeelsvergadering in de ochtend, samen lunchen
en daarna worden teambuildingsactiviteiten
georganiseerd.

Tijdens de personeelsvergadering van juni, praatten
we over de visie van Maks aan de hand van foto’s
van de activiteiten. In december hadden we het
voornamelijk over welzijn op het werk en formuleerden
de personeelsleden aanbevelingen voor de verbetering
van het welzijn op het werk.

Werkgroep welzijn en gezondheid
Maks heeft een werkgroep “welzijn en gezondheid”
die maandelijks vergadert. Dit jaar werden
nieuwe verkiezingen georganiseerd zodat we een
vertegenwoordiger hebben per afdeling, samen met
de preventie-adviseur en de vertrouwenspersoon.
Deze werkgroep heeft een duidelijk mandaat en moet
het managementteam adviseren over de te nemen
stappen in verband met welzijn. Ze organiseren
ook tweejaarlijks een tevredenheidsenquete bij
het personeel.
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Tewerkstellingsmaatregelen
Maks stelt heel wat personen tewerk dankzij
specifieke maatregelen van de overheid. Maks
heeft 10 personen tewerkgesteld in een
doorstroomprogramma. Deze maatregel van het
Brussels Hoofdstedelijk is een maatregel voor
kortgeschoolde langdurig werkzoekenden. We bieden
deze personen werkervaring aan als desktoppublisher,
webdesigner of multimedia-animator.
Naast deze doorstroomprogramma’s heeft Maks
nog 2 jongeren tewerkgesteld in een gescoinschakelingsbaan. Dit gaat om jongeren die een eerste
werkervaring krijgen in het kader van het Europees
jeugdgarantieplan.
Maks kreeg, via de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest in 1999 ook een aantal
gesco-contracten toegewezen: omkaderingsgesco’s
voor de dsp-ers (2), 2 staffuncties ( pedagogisch
verantwoordelijke Maks digitaal en verantwoordelijke
Maks werk) en daarnaast nog een aantal uitvoerende
functies zoals multimedia-animator, desktoppublisher,
boekhouder en klusjesman. In totaal werken
11 personen in het Gesco-statuut bij Maks vzw.
Verder stellen we nog personen te werk via
Activa en IBO.

In het kader van onze erkenning sociale economie
heeft Maks samenwerkingsverbanden met
verschillende OCMW die gratis personeelsleden
in artikel 60 ter beschikking stellen. We hebben
akkoorden met OCMW Jette, Ukkel, Anderlecht en
Dilbeek. In het kader van deze samenwerking stellen
we 3 onthaalbediendes te werk, 2 PC techniekers,
2 poetsvrouwen, 1 multimedia-animator en
1 desktoppublisher te werk.
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Opleidingen voor het volledige
personeel
Digital storytelling en instructiefilmpje maken
Zoals elke vakantie, organiseert Maks vzw een vorming
en teambuildingsactiviteit voor het volledige personeel.
Omdat verschillende personeelsleden het niet meer
uitdagend vonden om jaar na jaar deel te nemen
aan een opleiding digital storytelling, boden we dit
jaar ook de mogelijkheid om een instructiefilmpje te
maken voor collega’s. Van 16 tot 20 juli ging de vorming
digital storytelling door in twee talen. Van 20 tot 24
augustus ging de vorming digital storytelling door en
de vorming instructiefilmpje maken. De link naar de
instructiefilmpjes vind je hier

https://vimeo.com/manage/albums/5371677
De link naar de digital stories vind je hier

https://vimeo.com/manage/albums/5275328
Er werden in totaal 33 filmpjes gemaakt door
het personeel.

“Communiceren kan je leren”
Vierdaagse training in Verbindend Communiceren
op de werkvloer
Deze vorming ging door op 4 dagen in 2018 en
werd gegeven door een trainer van Jaspis. In deze
vormingsreeks Verbindende Communicatie kreeg
de deelnemer inzicht in hoe communicatie werkt en
hoe conflicten ontstaan. Verbindende Communicatie
is gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg
rond Geweldloze Communicatie. Het is een manier
om vanuit contact met jezelf te communiceren
met anderen.

Leerdoelen waren:
ÝÝ Je meer bewust zijn van de manier van
communiceren van jezelf en de ander en de effecten
ervan.
ÝÝ Het verschil kennen tussen waarneming en
interpretatie waardoor je vlotter contact kan maken
met je gesprekspartner.
ÝÝ Je ‘gevoeligheden’ leren kennen in de werkcontext.
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ÝÝ Op een krachtige manier leren opkomen voor jezelf
via het benoemen van je eigen behoeften waardoor
je makkelijker verbinding maakt met je collega’s,
partners, doelgroep, …
ÝÝ Tegelijk uitgenodigd worden om inzicht en begrip
te hebben voor de gevoelens en behoeften van
anderen (empathisch luisteren).
ÝÝ Concrete en duidelijke verzoeken kunnen formuleren
en die onderscheiden van eisen.
ÝÝ Leren om conflicten te bespreken (als alternatief
op het aanwenden van macht). Het resultaat is
een oplossing waarmee alle betrokkenen oké
zijn (win win).
Er namen 9 deelnemers deel van Maks vzw

Coördinatie en overhead
De directeur van Maks vzw volgde twee opleidingen
verbindende communicatie bij vzw Blabla. Binnen
het ondersteunende team van de administratie (aka
admirable) volgde een medewerker een opleiding
Basiscursus PC 329.O1 - HRM bij Socius. Eén van de
personeelsleden volgt ook een opleiding voor Bachelor
Gezinswetenschappen.

Maks werk
De trajectbegeleiders hebben verschillende rollen
die ze opnemen bij hun begeleiding: coach, adviseur,
lesgever, netwerker naar de werkzoekende toe en
bruggenbouwer naar de werkgevers toe. Om hen te
ondersteunen als coach opteerde Maks werk ervoor
om de begeleiders een basiscursus van 5 dagen te
laten volgen bij Il Faro rond oplossingsgericht coachen.
In 2018 volgde één begeleider de cursus. Verder
werd voor het hele team een vormingstweedaagse
georganiseerd met als thema ‘leiderschap’ en ‘grenzen
afbakenen’ vanuit trajectbegeleiding.
De andere collega’s die reeds een opleiding van Il Faro
volgden werden samen met het team opgevolgd door
een consultant van Il Faro via interne opleidingen
en intervisies.
Eén collega volgde de opleiding ‘welzijn op het werk’,
en één collega ‘De verschillende verblijfsstatuten
en het recht om hierbinnen te werken’. Via interne
opleidingen, wordt deze kennis steeds doorgegeven
aan de rest van het team. De andere interne
opleidingen hadden als thema’s ‘werkgevers zoeken
en contacteren’, ‘sofrologie’ en ‘hoe zet ik een
werkshop op?’.
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Uiteraard worden de collega’s waar nodig jaarlijks
bijgeschoold in hun administratieve skills, zoals
MLP – ESF.

ze aan de slag met nieuwe werkvormen voor reeds
gebruikte programma’s en materiaal tijdens een
opleiding ‘Animatortechnieken’.

Daarnaast zijn er op gestructureerde tijdstippen
interne intervisies, waar diverse casussen aan de hand
van een methodiek doorsproken worden.

7 tot 11 januari volgde een collega een vorming
e-Media Literacy, georganiseerd door All Digital.
9 maart 2018 volgde een collega de SFP-opleiding
‘Video’s maken en monteren met je smartphone’.
9 en 16 mei volgden de personeelsleden een interne
opleiding ‘Digital Storytelling’ in het kader van het
Europese project Brights. Op 2 mei volgde een collega
een atelier ‘Digital Google’, en op 2 juli volgde een
andere collega een interne opleiding ‘Google Analytics’.
Één van de animatoren volgt een opleiding bijzondere
leerroute sociaal werk.

Maks digitaal
Bij Maks digitaal krijgen de personeelsleden
in opleiding de mogelijkheid om een aantal
basiscursussen te volgen die hen helpen bij hun
dagelijks werk. Intern zetten we in op een gedegen
kennis van het Officepakket, montagevaardigheden,
werken met smartphone en tablet en een basiskennis
digitale fotografie: de nodige basiscompetenties
voor een animator bij Maks. Ze krijgen een inleiding
Google Drive en Agenda en proeven van het concept
3D-printen.
Een basiskennis programmeren is nodig in de
jongerenwerking, want tijdens onze jeugdstages
‘Capital Digital’ treden de animatoren op als coaches.
27 februari was er een interne vorming Gamelab.
19 maart volgden ze een vorming jongerencoach,
28 maart en 26 april gaf instructeur Paulien Maas
van Stichting Codeklas een interne vorming in het
gebruik van de Micro:bit. 18 juni was er een vorming
‘Lego Mindstorms’. 17, 18, 24 en 25 september gingen

We streven ernaar om de collega’s elkaars lessen te
laten bijwonen, zodat ze enerzijds methodieken en
inhoud over verschillende lesonderdelen bijleren,
en anderzijds de vaardigheid van het ‘leren lesgeven’
meekrijgen. Dat zijn interne cursussen, gaande van
WordPress tot Sketchup, etc. Collega’s krijgen op
verschillende tijdstippen tijd om ze in te plannen.
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Staf

Maks grafisch bureau

Onze stafmedewerkers volgen een geavanceerde
opleiding. Jint Vzw organiseerde op 9 mei een
info- en vormingsdag, en van 17 tot 21 september
een aanpakgerichte jongerenopleiding ‘Developing
Digital Youth Work Study’ in Finland. Een collega
stafmedewerker nam aan beide evenementen
deel. Een andere stafmedewerker ging het nieuwe
programma Unity ontdekken in het kader van Capital
Digital, etc. Een collega volgde een opleiding van
3 dagen E-learning: augmenter l’interactivité avant,
pendant et après vos animations bij Stics Vzw

Professionele vaardigheden werden ook in 2018 niet
uitsluitend op de werkvloer aangeleerd.

Taal
De animatoren in opleiding die geen Nederlands
spreken, krijgen de mogelijkheid om taalles te
volgens tijdens de werkuren. Al onze animatoren in
opleiding, PC-techniekers en onthaalbedienden volgen
Nederlandse les. Ze krijgen hiervoor twee namiddagen
arbeidsvrijstelling. Een voorbeeld: een van onze
Franstalige collega’s volbracht zo in 2018 twee trajecten
‘Nederlands’: één van januari tot juni, en één van
september tot november.
We moedigen de Franstalige personeelsleden aan om
in het Nederlands te communiceren met hun collega’s.
We ondersteunen dat op een vrijblijvende manier, door
op dinsdagmiddag samen middagpauze te houden in
het Nederlands.

De personeelsleden in opleiding leren omgaan met
moderne technologieën die specifiek gericht zijn op
de grafische sector:
ÝÝ InDesign basis (bij Maks vzw, - ICT cheques):
1 medewerker
ÝÝ InDesign niveau 2 (bij Maks vzw, - ICT cheques):
1 medewerker
ÝÝ WordPress basis (bij Maks vzw, - ICT cheques):
1 medewerker
ÝÝ HTML / css (bij Maks vzw, - ICT cheques):
1 medewerker
ÝÝ HTML/CSS (ICT- cheques): 1 medewerker
Een webdesigner in opleiding volgde 3 opleidingen
WordPress van niveau 2 tot geavanceerd. De opleiding
werd georganiseerd door CFI Tech. Een doelgroep
medewerker werd individueel begeleid door Emino
vzw. Een andere grafist in opleiding nam deel aan
de opleiding InDesign basis van Update asbl.
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Op de werkvloer wordt ruimte gemaakt om je als
vormgever te verdiepen in welke programma’s je graag
gebruikt, zodat je op het einde van je contract een
uitgebreid portfolio kan voorleggen. We hebben in
2018 zelfstudie begeleidingen opgestart in:
ÝÝ Adobe Indesign,
ÝÝ Wordpress post – formats,
ÝÝ JavaScript basis,
ÝÝ webtypografie,
ÝÝ Wordpress codex functions,

Het omkaderingspersoneel is Nederlandstalig en dit
leidt ertoe dat de doelgroepmedewerkers dagdagelijks
Nederlands spreken. Op die manier komen ze vaak in
contact met de taal, wat de kansen op tweetaligheid
én een job verhoogt. Daarenboven werken de
doelgroepmedewerkers vaak met Nederlandstalige
teksten maar ook met Engelstalige wat naast het
Nederlands ook de meertaligheid bevordert. De
doelgroepmedewerkers worden gestimuleerd om een
opleiding Nederlands te volgen. Twee medewerkers
volgden de taalcursus “Academie op zijn Vlaams”
(NT2) georganiseerde door Maks vzw. Drie andere
collega’s namen deel aan een Nederlands cursus bij
CVO Brussel en iemand anders kreeg les in Nederlands
bij CLL Languages.

ÝÝ Wordpress theme building,
ÝÝ Wordpress plugins coding,

Onze designers in opleiding volgen ook online lessen
met onderwerpen zoals

ÝÝ User interface Indesign,

ÝÝ het gebruikersvriendelijke ontwerpen van websites

ÝÝ User experience Indesign,

ÝÝ html, css,

ÝÝ Storyboarding, scenario schrijven.

ÝÝ WordPress,
ÝÝ motion design met After Effects en Adobe Animate
Twee verantwoordelijken volgden 1 dag de opleiding
“Basistraining feedback geven en ontvangen”
georganiseerd door Impuls vzw en 2 dagen een
workshop “verbindende communicatie” van Jaspis vzw.
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Evaluatie

Een woelig jaareinde
en een wake up call.

We gaan vooruit op
inhoudelijk vlak

Het was een woelig jaar voor Maks vzw. Vele projecten,
nieuwe personeelsleden, uitbreiding van de werking.
Deze groei van projecten en van de organisatie zorgde
voor onrust. Deze onrust kwam voort uit plaatsgebrek
– mede doordat de verhuis naar het nieuwe gebouw
in Jorez op zich laat wachten, de afwezigheid van
een coördinator voor Maks digitaal en een niet altijd
duidelijk takenpakket voor een aantal medewerkers.
Op het einde van het jaar werd één van onze
medewerkers gediagnosticeerd met tuberculose wat
een paniekgolf door de organisatie bracht.

Maar tegelijkertijd zorgde de vele uitdagende projecten
voor een inhoudelijke en organisatorische versterking
van de organisatie. Het project Capital Digital slaagde
in zijn opzet en zette 12 opleidingsdagen neer voor
coaches die jongeren willen leren programmeren,
heel wat jongeren werden gevormd en tewerkgesteld
en er gingen 4 vakantieweken door met meer dan
150 kinderen. Op Europees vlak gaf Maks vzw een
codeertraining voor werkers uit Italië, Duitsland
en Spanje. Ze leiden op hun beurt leerkrachten,
jongeren en kinderen op en geven hen een
basis progerammeren.

Maar tegelijkertijd zorgde deze onrust voor een wake
up call en een managementteam dat zich zeer snel
en efficiënt organiseerde om de pijnpunten aan ta
pakken. Het gaat wel niet zo snel als we zelf zouden
willen, maar er is een plan en het managementteam
is vast besloten om zijn huiswerk tot een goed einde
te brengen.
We worden hiervoor begeleid door het Venture
Philantrophy Fonds.

Ook op het vlak van digital storytelling maakten we een
enorme sprong voorwaarts. Maks vzw realiseerde een
massive open online course over digital storytelling,
coachte 20 leerkrachten en jeugdwerkers, zorgde voor
400 digitale stories die over burgerschap handelden
in verschillende GOK-scholen uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

85

Maks jaarverslag 2018

Met laaggeschoolde volwassenen maakten we digital
stories rond mensenrechten en een toolkit die in
het volwassenonderwijs kan gebruikt worden. Ook
hier gaven we een training aan leerkrachten uit het
volwassenonderwijs in van Ciudad Real en Turijn.
We werkten met jonge vluchtelingen aan het “digital
welcome” project en publiceerden samen met All
digital, een Europese koepelorganisatie die de digitale
kloof bestrijdt een handboek van methodes die je kan
gebruiken om jonge vluchtelingen niet alleen digitale
tools te geven maar hen ook vrijwilligerswerk te laten
doen om andere groepen les te laten geven.
Samen met All Digital organiseerde Maks vzw ook
een digital summit in Brussel waarbij 180 aanwezigen
waren uit de meeste Europese landen. Maks grafisch
bureau zorgde voor een visueel verslag van dit event.

Goede tewerkstellingsresultaten bij de groepen die bijna
kansloos zijn
Bij Maks werk vielen vooral de goede resultaten op die
we behaalden met de groepen Alfa naar Werk. Dit is
een samenwerkingsverband met Brusselleer waarbij
we mensen die laaggeletterd zijn helpen. De meerderheid van de kandidaten kan nadien doorstromen naar
een opleiding of een job. Belangrijk omdat deze groep
zeer vaak als kansloos aanzien wordt op de arbeidsmarkt.
Ook bij de Roma zorgt de begeleiding in de thuistaal
(Bulgaars en Roemeens) ervoor dat we het vertrouwen
weten te winnen van de doelgroep en boeken we
goede resultaten.

Grafisch werk in de lift
De opleiding van talentvolle langdurig werklozen
brengt natuurlijk ook enkele uitdagingen met zich mee.
Veel van onze mensen in opleiding zijn niet direct
inzetbaar en moeten nog veel leren. Grafische
vormgeving en digital media design is een zeer
complex gebied. Dat vraagt veel tijd die we helaas
niet altijd hebben als we een dringende deadline
moeten halen. Die tijd ontbreekt dan vaak bij de
omkadering en kwaliteitscontrole. De resultaten
van de klantenbevraging bevestigen dit.
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Vaak moeten ook aspecten zoals werkattitudes (bv: op
tijd komen, leren het werk op tijd af te leveren, onder
druk werken) nog geperfectioneerd worden.
De regelmatig terugkerende kernvraag is hoe mensen
goed op te leiden en tegelijkertijd ook voldoende
winst generen.
We proberen onze processen nog effectiever
en productiever te maken om meer tijd voor de
omkadering vrij te maken. Ook zouden we graag een
extra vaste grafisch medewerker willen aanwerven om
meer waarde toe te voegen aan ons aanbod en de zeer
hoge werkdruk te verlagen.
Ondanks alle problemen slagen we erin veel trouwe
klanten blij te maken met goed en creatief werk. Verder
lukt het ons ook een meerderheid van de mensen
tot tewerkstelling te helpen. Hierop zijn we terecht
heel fier.
Een analyse van de doorstroom sinds 2007 leverde het
volgende resultaat:
ÝÝ 70 % - tewerkstelling in de reguliere economie
ÝÝ 50 % - tewerkstelling in de grafische sector

De doorstroom verhogen blijft een goal. In 2019
plannen we een portfolio-review workshop met
specialisten uit de grafische sector. Op deze manier
leren de mensen in opleiding werk te presenteren en
feedback te verzamelen. Bovendien maken ze kennis
met creatieve gelijkgestemden en kunnen ze ervaren
professionals aan het werk horen/zien. We proberen
ook meer contact met bedrijven op te bouwen zodat
alle doelgroepmedewerkers een stageplaats kunnen
vinden. We streven naar een goede samenwerking met
andere organisaties en bedrijven om onze opleiding
samen vorm en inhoud te geven.

Maks realiseert zijn projecten dankzij
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