
Zoek je werk?
Woon je in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest?

Elke maandagochtend kan 
je bij Maks werk terecht.

Om 9u30 hoor je in een infosessie 
wat Maks werk voor jou kan doen.

Individuele begeleiding 
Cursussen: 
Beroepsorientatie, online solliciteren, 
presentatietechnieken, een job in 
enkele muisklikken. Je kan ook een 
basisopleiding computer volgen. 
Al deze cursussen zijn gratis. 

Maks digitaal 

Maks digitaal organiseert 
computercursussen voor 
volwassenen en allerhande 
computeractiviteiten voor kinderen

Volwassenen

Computer voor beginners
Je kan dagelijks bij Maks terecht voor 
een basisopleiding computer of 

smartphone. Na een beginnerscursus 
kies je jouw verdere opleiding. Wil je 
de computer leren in functie van het 
vinden naar werk? Of heb je liever een 
opleiding die je leert hoe je de computer 
gebruikt in je vrije tijd. Er zijn 2 keuzes.
 
ICT opleidingen in de grafische sector
Ben je werkzoekend en wil je grafische 
programma’s aanleren? Ga naar jouw 
consulent bij actiris en vraag ICT 
cheques aan. Dan kan je bij Maks vzw 
Indesign, Photoshop, Illustrator, Adobe 
premiere, Sociale netwerken, Google 
analythics, Google adwords, HTML en 
CSS, Sketch Up en Adobe After Effects 
volgen. De lijst van de opleidingen vind 
je op 
maksvzw.org/fr/formations-cheques-tic-2

Kinderen en jongeren 

Programmeren voor kids – 
Capital digital
Capital digital is een project dat jongeren 
opleidt tot codeeranimator. Deze 
jongeren geven daarna workshops aan 
kinderen van 8 tot 11 jaar. Jongeren leren 

pedagogische en codeerskills en proeven 
van een job als leerkracht of ICT-er

In en na de school
Maks digitaal organiseert in en 
na de school allerlei workshops 
voor kinderen en jongeren. 

Creatief met code, beeld, film en 
klank. Een les in een digitale vorm 
steken? Wij doen dit op maat.

Van 6 tot 99 jaar

Open atelier
Dagelijks zijn er in Molenbeek 
en Anderlecht computers 
beschikbaar voor gebruik.  

Digital storytelling
Een digital story is een digitaal 
kortverhaal van 1 tot 3 minuten waarin 
je je mening v ertelt over een thema. 
Dit jaar maakten we verhalen in de 
gevangenissen en verhalen met mensen 
in armoede. Digitaal storytelling is ook 
een ideaal middel om met jongeren 
vanaf 14 te werken.  

Maks grafisch bureau

Wil je een folder, nieuwsbrief, 
jaarverslag, publiciteitsfilmpje of website?

Het grafisch bureau van Maks vzw kan 
hiervoor zorgen. 6 grafisten in opleiding 
werken samen met 3 professionele 
ontwerpers aan je project. 
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Wat doet Maks vzw voor jou?

Maks werk: individuele trajectbegeleiding en cursussen 

https://maksvzw.org/fr/formations-cheques-tic-2


59 personen tewerkstellen zonder 
enige vorm van structurele erkenning 
vraagt om veel creativiteit en 
zelfredzaamheid. Innovatieve projecten 
uitwerken, nieuwe subsidiekanalen 
aanboren en de –i n het verleden 
opgebouwde–  verworvenheden niet 
laten verdwijnen. Deze dualiteit is 
voortdurend aanwezig bij Maks vzw. 
Dit jaar zetten we 2 stappen 
vooruit op het vlak van structurele 
erkenning. We kregen een erkenning 
als sociaal democratische onderneming 
en we kregen 1 label van openbare 
computerruimte voor ons centrum 
in Kuregem en in Molenbeek.

25 doelgroepmedewerkers 
omkaderen die op de werkvloer staan, 
werkervaring opdoen en meedraaien 
in de dienstverlening vraagt 100% 
van je tijd en energie. Soms missen 
we efficientie omdat er geen duidelijk 
afgebakende kaders zijn. In 2020 
werken we hard aan een gezonde en 
efficiente organisatie die groei aankan. 
Maks bereikte dit jaar 3.948 personen 
voor een cursus, een trajectbegeleiding 
of een multimediaproject. In 
totaal behaalde Maks digitaal 
51.123 deelnemersuren. Dit is 
een verhoging van 1994 klanten 
ten opzichte van 2018.

600 werkzoekenden kregen 
trajectbegeleiding. 179 van 
die werkzoekenden kunnen amper 
of niet lezen en schrijven. Toch 
behaalden we bij deze groep 48% 
positieve doorstroom. Dit is een 
verhoging van 15% ten opzichte van 
het gemiddelde van de voorbije jaren. 

Ons bereik en de bijbehorende impact 
verhoogt steeds. Maks heeft impact. 

Het in helder kaart brengen 
van de impact is dan ook een 
belangrijke ambitie van Maks. Die 
gegevens moeten ons helpen om 
ons aanbod nog te verbeteren.

Tot slot een woordje over Digitaal 
leren. Digitaal leren is een nieuwe 
vorm van leren. Het digitaal leren 
overstijgt het formele, het niet-
formele en het informele. Digitaal 
leren kan een enorme kans zijn voor 
laaggeschoolden. Maar het kan ook 
voor een bijkomende kloof zorgen en 
sociale uitsluiting bevorderen. Maks 
vzw wil het digitaal leren zo uitbouwen 
dat het nieuwe kansen crëeert 
voor mensen die aan de zij-kant 
staan In dit jaarverslag reiken we 
een paar van onze pistes aan.

Benny Sintobin, voorzitter Maks vzw
www.maksvzw.org

Editoriaal 2

http://www.maksvzw.org
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Werk vinden is een belangrijk 
gegeven in de Brusselse 
kanaalzone. 30 % van de 
bevolking is er werkloos. De 
helft van de bewoners heeft 
enkel een diploma basisschool. 
Een enorme uitdaging voor de 
trajectbegeleiders van Maks 
werk. Individuele begeleiding 
in combinatie met allerhande 
cursussen zijn een toverformule 
om kortgeschoolde 
werkzoekenden dichter bij 
de arbeidsmarkt te krijgen.

Trajectbegeleiding start met een 
infosessie op maandagmorgen. 
Werkzoekenden die zich voor de 
eerste maal aanmelden, krijgen een 
uitleg over het aanbod van Maks werk. 
Digitale vaardigheden zijn essentieel 
voor de zoektocht naar werk. 
Daarom stappen de werkzoekenden 
met weinig of geen digitale 
vaardigheden in een computercursus 
van 1 week. Maks werk heeft een 
partnership met Actiris voor Actief 
Zoeken naar Werk, trajectbegeleiding 
voor 50 plussers en een specifieke 

begeleiding voor analfabeten.  Actiris 
heeft op die manier ook zicht op 
de stappen die een werkzoekende 
bij Maks werk zet. De individuele 
begeleiding samen met een waaier 
aan cursussen versterken de 
werkzoekende. Tijdens de cursus 
beroepsoriëntatie ontdekken de 
werkzoekenden de arbeidsmarkt en 
hun plaats op de arbeidsmarkt. In 
een andere cursus leren ze zichzelf 
verkopen en omgaan met afwijzingen. 
Netwerken uitbouwen is ook een 
hot item. Tijdens zo’n cursus leren 

de werkzoekenden elkaar kennen en 
zien ze dat ze niet alleen zijn. Dit geeft 
een vernieuwde kracht. En nee, een 
CV het kanaal opsturen in een fles is 
geen goed idee. 

De Roma-bevolking heeft het 
heel moeilijk om werk te vinden. 
Discriminatie en vooroordelen zorgen 
voor een slecht zelfbeeld. Er is een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

De trajectbegeleiders van Maks werk 
begeleiden in het Bulgaars of het 
Roemeens en werken door op de 
randvoorwaarden: een kinderkribbe 
vinden, opleiding volgen, met de 
computer leren werken, papieren in 
orde brengen. Het Roma programma 
krijgt subsidies van het Europees 
Sociaal Fonds.

Ik ben Rom en ik werk

Je CV het kanaal opsturen in een fles, werkt dit?

cv
cv

cv

cv

cv
cv

Maks werk zoekt vrijwilligers 
uit het bedrijfsleven die 
met werkzoekenden 
sollicitatiegesprekken willen 
oefenen aanmelden bij  
onthaalwerk@maksvzw.org

VACATURE

mailto:onthaalwerk@maksvzw.org
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Als je niet kan lezen of schrijven, is 
werk vinden nog moeilijker. Samen 
met Brusselleer werkt Maks Werk 
aan een specifiek programma voor 

deze doelgroep. Cursisten van 
Brusselleer die vragende partij zijn om 
te werken, stappen in dit programma. 
We zetten in op woordenschat rond 

solliciteren en beroepsoriëntatie. De 
cursisten maken een digitale story 
rond talenten en kwaliteiten. Ze leren 
zichzelf presenteren en krijgen een 

individuele begeleiding. Indien ze nog 
niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, 
volgen ze een beroepsopleiding.

A B CV?

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

J N E P T G L E K L J O P D K V F O

D J I R G T O N S E K L G H O V U L

N E T N A D P X G I Z E B C V M B G

L C A J M D L P W V R E R O F C H F

Q Y T G W W E C E H I I P P D I F E

S J N X B E I B R P L V T D S Y T I

O M E T V N D O K D O R X C A E C R

L W S W S X I H P P J S Q L A P G B

L N E K T G N V L K H L X I F I K E

I O R E R B G A E D G U Y B B Y K I

C O P G E S G C K U C N E O Q W A T

I F H E S W A A L D Q D J B V E F A

T E Y M S D F T E X M L K D P R U V

E L P A N S M U R I N T Z B S K N I

R E V I P D D R E V Q R F R D H C T

E T L L D D Q E N B A D V J Q I T O

N O D M A H N N W P E J O F H P I M

Q I P K D C U R R I C U L U M E E P

• ACTIRIS

• FUNCTIE

• MOTIVATIEBRIEF

• CURRICULUM

• GESPREK

• OPLEIDING

• EMAIL

• JOB

• PRESENTATIE

• SOLLICITEREN

• VACATURE

• WERKPLEKLEREN 

• STRESS

• VDAB

• TELEFOON

• WERK



De grafische producten worden steeds 
digitaler. Dat zorgt voor een verschuiving 
in de op te bouwen skills. Er wordt 
meer in de cloud gewerkt, er wordt 
minder geprint. Organisaties wensen 
voor hun eigen website ook specifiekere 
functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een 
agenda die synchroon is met google 
kalender of een interactieve kaart met 
een catalogus van de partners. Al een 
paar jaar werken ze met een digitale 
planning tool, Asana, waarmee ze leren 
om te gaan met project management en 
hun eigen tijd te in te schatten en  
te plannen.

Het grafisch bureau van Maks leert 
laagegeschoolde werkzoekenden 
grafische vormgeving en website 
design aan.  We zijn een erkend  
sociale economie project. Met 
veel passie voor design en mens 
begeleidt Maks vzw  de toekomstige 

generaties print-, web- en motion 
designers in het ontwikkelen van 
communicatiemateriaal. Tegelijk 
biedt Maks de jongeren een 
veerkrachtige job waarin ze zich 
kunnen ontplooien. Mensen met 
talent mogen in het kader van 

“werkplekleren” 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 
toegankelijke wereld en genereren 
maatschappelijke meerwaarde.

Grafisch bureau 5

Teken op het werk je loopbaan uit

Van papier naar digitale skills



Beter in 
blauw of rood 
misschien

Nee in 
oranje

Grafisch bureau 6

Vormgeving is niet van gisteren. 
Om dat aan te tonen en zelf te 
ondervinden ging het team op stap 
naar de Centre de la gravure et de 
l’image imprimée in La Louvière, voor 
workshops grafiek en letterpress. 
Daar werden een aantal links gelegd 
tussen de eeuwenoude technieken en 
de huidige grafische software.

Het Grafisch Bureau van Maks vzw 
werd gekozen om voor de dertien 
Gemeentescholen en de dienst 
Onderwijs Anderlecht een nieuwe 
website te maken.  
Voorstelling van de klant 
Het Gemeentebestuur Anderlecht - 
Onderwijs.  

Uitdagingen  
Een structuur vinden die voor alle 
scholen werkt en een zeer productieve 
manier vinden om het project binnen 
het budget en de voorziene deadline 
af te ronden. De website moet 
aantrekkelijk, laagdrempelig en zowel 
voor het publiek als voor de scholen en 

ouders gebruiksvriendelijk en nuttig zijn.  
Doelen 
De informatie en communicatie van 
de scholen verbeteren, informatie 
toegangelijker maken, meer mensen 
bereiken...  
Oplossing  
Maks Grafisch Bureau is het gelukt een 

samen met het Gemeentebestuur een 
basisstructuur te ontwikkelen die voor 
elke school toepasbaar is. We zijn  
van een praktisch en mooi basis 
template vertrokken en hebben dit  
aan de huisstijl van de verschillende  
scholen aangepast. 

Grafiek en letterpress

Case study: Gemeentescholen in Anderlecht krijgen nieuwe websites

Iedereen is een designer

grafischbureau.maksvzw.org

https://grafischbureau.maksvzw.org
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Cursussen op maat van iedereen. 
Voor personen zonder enige 
ervaring of affiniteit met ICT tot 
mensen die ICT productief willen 
inschakelen thuis of op het werk.
Onze organisatie is een lerende en 
delende organisatie. Dit houdt in dat 
we heel wat toegankelijke cursussen 
organiseren en ontwerpen op maat 
van iedereen. Ben je helemaal nieuw 
met multimedia of zegt een computer 
je helemaal niks, dan kan je bij ons 
terecht voor een opleiding ‘Ik begin’. 
In een opleiding ‘Ik begin’ beginnen 
we letterlijk bij het begin, aan – uit, 
de muis, het klavier en eindigen met 
het aanmaken van een email en het 
behandelen van een word document. 
Kan je al een mailtje sturen, weet 
je wat een Excel werkblad is en 

kan je iets opzoeken via Google? 
Dan wil je misschien je computer 
wat productiever gebruiken, Excel 
gebruiken om te rekenen of sjablonen 
maken in Word? Dan is de cursus ‘Aan 
het werk’ en ‘In huis’ iets voor jou. 
Heb je een smartphone maar doe je 
eigenlijk niet veel meer dan bellen en 
smsen omdat je niet goed weet wat je 
verder met je smartphone kan doen, 
dan kan je terecht in onze opleiding 
‘Smartphone’ om wegwijs te worden 
met apps, maps en alles wat het 
internet te bieden heeft.

Wat: van basis tot uitgebreide lessen ICT 
Wie: Elke volwassene is welkom 
Waarom: personen sterker maken 
met ICT en multimedia

Word vriend met je computer of smartphone

Het leven zoals  
het is in armoede

Inspirerende digitale verhalen van 
mensen in armoede. Enkele prachtige 
en hoopvolle resultaten met een 
nadruk op de veerkracht van mensen 
ondanks een moeilijke situatie. Bij Maks 
geloven we dat het belangrijk is dat 
iedereen een stem krijgt. Zo kunnen 
we elkaar beter leren begrijpen alsook 
elkaar beter leren kennen. Bij zowel 
Het Lichtpunt, de gevangenis van 
Berkendael als De Schakel komen 
mensen met verschillende profielen.  
Ze hebben jammer genoeg iets 
gemeen: ze leven allen in armoede. 
Dankzij onze Digital Storytelling 
workshops hebben ze enkele digitale 
skills bijgeleerd maar bovenal zijn hun 
verhalen gehoord. We kunnen namelijk 
allen iets leren over de levenskracht 

van deze fantastische mensen! Dit 
project werd mogelijk gemaakt door 
de Koning Boudewijn Stichting. Hallo, ik 
ben Elisabeth en vroeger kende iedereen 
me als een verlegen meisje. Maar door 
een zwaar verleden heb ik geleerd sterk 
te zijn. Want wat moet je als negenjarige 
als je mama op bed ligt met kanker?  
Zo start Elisabeth van het Lichtpunt 
haar digitaal verhaal: 

https://vimeo.com/322754227

Tele-Onthaal vrijwilligers 
aan het woord

Op vraag van Tele-Onthaal Vlaams 
Brabant en Brussel organiseerden 
we een workshop digitale storytelling 
voor de vrijwilligers. 12 vrijwilligers 
vertelden hun digitaal verhaal. 

Digital Storytelling

Wanneer: Tussen januari en juni 
2019 in

Het Lichtpunt 

De Schakel

Gevangenis Berkendael

Tele-Onthaal

DEELNEMERS:

Het Lichtpunt Balen:  
10 deelnemers

Gevangenis Berkendaelt:  
8 deelnemers

De Schakel Brussel:  
12 deelnemers

Tele-Onthaal:  
12 deelnemers

Totaal:  
42 deelnemers 
en 4 modules 

Ik begin: 185 deelnemers en 20 modules

Aan het werk 1: 27 deelnemers en 3 modules

Aan het werk 2: 25 deelnemers voor 4 modules

Aan het werk 3: 15 deelnemers voor 4 modules

In huis: 19 deelnemers en 3 modules

In huis 2: 14 deelnemers en 2 modules

Smartphone 1: 19 deelnemers en 3 modules

Smartphone 2: 9 deelnemers en 1 module

Totaal: 313 deelnemers en 40 modules 

https://vimeo.com/322754227
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ICT cheques voor 
werkzoekenden 

Cursussen voor mensen die zich 
professioneel willen oriënteren als 
grafisch ontwerper of het maken 
van websites. Kan je goed met de 
computer overweg en heb je de 
ambitie om de computer in te 
schakelen als een werkvoorwerp? 
Ben je van plan je carrière op te 
bouwen met de computer? Dan kan 
je terecht bij onze ICT cursussen. 
Hier organiseren we 15 verschillende 
lessen voor gevorderde computer 
gebruikers. Met lessen over Adobe 
Indesign, Adobe Premiere Pro, Sketch-
up enz., kan iemand die webdesign 
of grafisch ontwerp wil doen bij ons 
terecht. Als werkzoekende kan je  

ICT-cheques aanvragen en staat 
Actiris in voor de betaling van  
de cursus.

Wat: professionele multimedia cursussen 
Wie: voor personen die zich  
professioneel op het digitale  
willen oriënteren 
Waarom: We trainen werkzoekenden 
om de kloof tot de digitale 
arbeidsmarkt te verkleinen

Open atelier 

Viermaal per de week is ons 
computerlescentrum vrij toegankelijk 
voor iedereen.  Je kan er terecht met 
al je digitale vragen of gewoon een 
computer gebruiken. We hebben 
twee Open Digitale leercentra, één 
in Molenbeek en één in Kuregem, 
Beiden kregen het label “Openbare 
Computerruimte” van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Onze 
animatoren staan tijdens het Open 

Atelier met raad en daad tot  
je beschikking. 

Wat: een vrij toegankelijke leeromgeving 
met toegang tot computer en internet 
Wie: kinderen, jongeren of volwassenen 
Waarom: we steken een hand uit 
naar wie geen toegang vindt tot 
digitale wereld

Tem je computer

We wakkeren het digitale vuur aan

201 Inschrijvingen

53 Aantal cursussen

918 Aantal uren 

8 Nieuwe cursussen

5-10 deelnemers

4 maal/week

Een digitale mentaliteitsverandering

Open adult Education: 
een Europees project

We gebruiken dagelijks programma’s 
van grote bedrijven als Google, 
Microsoft of Apple. Met het 
internationale OPEN AE platform 
geven we onze doelgroep de kans 
te leren werken met gratis, open-
source alternatieven die humaner en 
ethischer zijn! In 2019 hebben we 
de fundering gelegd van het nieuwe 
OPEN AE project. We brengen de 
kennis van vier verschillende Europese 
digitale leercentra samen op een online 

platform. Hier kunnen trainers en 
leerkrachten gratis en open-source 
software leren kennen en gebruiken als 
alternatief voor betalende of privacy-
schendende softwarepakketten. In 
2020 beginnen we met onze eigen 
trainers op te leiden in het lesgeven 
met open source pakketten.

Via Caban: 15 deelnemers 

Train de trainers in Geneve: 
10 deelnemers
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Elke woensdagnamiddag wekelijks  
20 kinderen – 2 leeftijdsgroepen 

Naschoolse ateliers  
brede school BROM:

BS Sint Martinus:  
Januari – Februari / Oktober – 
December, wekelijks 10 kinderen 

BS Toverfluit:  
Maart – Juni, wekelijks 10 kinderen

Middagmaatjes brede school Hartje 
Anderlecht

BS Sint Guido:  
(februari – mei/ november –  
december) wekelijks 10 kinderen

Computerkraks

GC de markten:  
(september – december)  
wekelijks 10 kinderen

Train de trainer

Lerend spelen in je vrije tijd

De vraag naar trainingen digitale 
storytelling wordt steeds groter. Maks 
probeert hier een antwoord op te bieden 

door de organisatie van driedaagse of 
vijfdaagse workshops. In het kader van 
Erasmus KA1 organiseerden we in 

oktober 2019 een internationale training 
met 5 deelnemers.  Voor het netwerk 
CABAN-DIBAC organiseerden we een 

vijfdaagse training met 10 deelnemers 
en voor Go! Onderwijs een training van 
1 dag met 45 deelnemers.

Maks Digitaal Kinderen

Creakids en andere  
naschoolse activiteiten

Creakids wil kinderen na de  
schooluren een toffe en leerrijke ICT-
activiteit aanbieden. We organiseren 
activiteiten met ICT- materiaal.  
We stimuleren de creativiteit van de 
kinderen doorheen deze activiteit. 
Kinderen uit kansarme buurten zijn 
vaak enkel met computerspelletjes 
bezig. We bieden een alternatief: een 
spelletje programmeren, een filmpje 
maken, muziek of radio maken. Zo 
nemen ze ook een kijkje achter de 
coulissen van de media en stimuleren 
we mediawijsheid

Wat: creatieve digitale activiteiten  
Wie: kinderen van de basisschool 
Waarom: we willen kinderen van 
jongs af aan vertrouwd, creatief en 
kritisch maken met multimedia 

Creakids
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Makersclub voor  
12-15 jarigen 

In de Makersclubs op dinsdag en 
woensdagnamiddag werken we 
technologische hoogstandjes en toffe 
digitale ideeën uit samen met de 
jongeren uit de buurt.

Jongeren van 12 tot 15 jaar uit de 
buurt kunnen zich aansluiten bij 
onze Nederlandstalige of Franstalige 
Makersclub. In de Makersclub 
gaan de jongeren samen met een 
animator aan de slag om hun eigen 

technologische en digitale ideeën 
vorm te geven en uit te werken. 
Zo gaan de jongeren vaak samen 
aan de slag met een drone, een 3D 
printer en verschillende manieren van 
coderen, van robots een opdracht 
geven tot wateraanvoer automatisch 
maken voor de kamerplanten.

Wat: Makersclubs 
Wie: jongeren van 12 tot 15 jaar 
Waarom: we willen jongeren die 
digitale ideeën of interesses hebben, de 
mogelijkheid bieden en ondersteunen hier 
iets mee te doen. 

Idea, Create, Repeat 

Digitale activiteiten 
op school

Maks leert kinderen uit de basisschool 
de basis van het coderen tijdens een 
digitale schooluitstap. Animatoren van 
Maks nemen gedurende 1 dag een 
klas uit de derde graad van het lager 
onderwijs over. Vanuit hun klaslokaal 
zetten de kinderen hun eerste stappen 
in de wereld van de ICT. In 2019 
begeleidde Maks meer dan 50 digitale 

schooluitstappen over heel het Brussels 
Gewest. Dit was mogelijk door de VGC 
onderwijssubsidies. Kinderen leren 
tijdens zo’n digitale uitstap de basis van 
het digitale denken. In de voormiddag 
ligt de focus op het logisch redeneren 
en probleem oplossend denken. In de 
namiddag begeleiden we de kinderen in 
het coderen van een eigen animatiefilm 
en het creëren van een videogame. In 
totaal namen meer dan 700 kinderen 
deel aan onze digitale schooluitstappen. 
Hoe vroeger kinderen aan de slag 

gaan met het computationele denken, 
hoe groter de kans dat dit deel gaat 
uitmaken van hun dagelijkse denken. De 
kinderen gebruiken creatief het digitale. 
Daarom maken onze schooluitstappen 
een vast deel uit van het programma 
van steeds meer scholen. Zowel de 
leerkrachten als de kinderen willen 
na de uitstap verder aan de slag met 
de applicaties die aan bod komen. 
Kinderen vragen op het einde van  
een uitstap steeds of we nog eens  
terug komen.

Een digitale schooluitstap

DEELNEMERS

jan-februari-maart:  
390 kinderen

april-juni: 626 kinderen

september-november:  
163 kinderen

50 digitale schooluitstappen
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Kinderen en jongeren 

TOTAAL: 2707 kinderen en jongeren/ 39020 deelnemersuren - 74 kinderen/jongeren komen wekelijks 
179 jongeren opgeleid als codeeranimator

Eerste stappen 
met de computer ICT cheques

Train de trainer
Digital storytel-
ling 4 modules

331 201

60 42
6260 3618

765 1260

Open Adult  
Education

25

200















 


 

24/Week 1776
1179 7074

444 160 18120 
153 19 2485 19 380

1830610
38 570 42 840 222 1320

50/Week 4625

Creakids: naschools
Makersclubs

Digitale schooluitstappen

Capital digital 

Codefiesta 

Capital digital goes Flanders
Digiles

Digital Welcome Practicies
Codinc 

Maks Digitaal: TOTAAL: 51123 deelnemersuren - 3348 deelnemers

Volwassenen 

TOTAAL: 641 deelnemers/12103 deelnemersuren

Deelnemersuren

Deelnemers Deelnemersuren

Kinderen Jongeren



Codefiesta 
Maks @ wijkfeest Jorezplein 22/09/2019 – 50 deelnemers

Codefiesta
19 september 2019 Codefiesta lager onderwijs voor 5-6 
basisschool (GOK): 150 kinderen voormiddag-150 kinderen 
namiddag - 2 X masterclass met 6 leerkrachten 
20 september 2019 Codefiesta 1-2 secundair onderwijs 
(GOK): 120 jongeren voormiddag- 120 jongeren namiddag - 
2 X masterclass met 3 leerkrachten

20.09

22.09
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Codefiesta 
13 mei 2019 Codefiesta voor 1-2 secundair 
onderwijs (GOK): 70 jongeren

Codefiesta
16/08/2019 Maks @ zomer op de Koer - 30 deelnemers

Mei

Juni

Juli

Augustus

13.05

16.08
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E-Facilitor 
Onze gewaardeerde ICT animator Youssef  Laakel werd in Bologna op 8 oktober 
2019 op een congres van All - Digital in de bloemetjes gezet voor zijn blijvende 
inzet om personen digitale toegang te verlenen. Onze eigen Youssef  Laakel, één 
van onze meest ervaren multimedia animatoren, won in Bologna de Award “Best 
e- facilitator”. Hiermee wil All - Digital, de Europese koepelorganisatie van digitale 
leercentra, Youssef  eren voor zijn voortdurende inzet op het vlak van digitale 
inclusie en ICT educatie. Het werd dan ook toegelicht door verschillende pakkende 
voorbeelden van collega’s waarin ze beschrijven hoe Youssef  steeds iedereen op 
maat wil begeleiden. Wij zijn heel trots op Youssef  en op de terechte waardering 
die hij kreeg op Europees niveau. Doe zo verder Youssef!

Journées euromediterannéennes 
Op 13 december stelde Maks vzw in Rabat, Marokko, 
op de “journees euro-méditerrannéenne” het project 
“Digital me” voor, een toolkit voor de preventie 
van radicalisering. Op het congres waren ongeveer 
200 aanwezigen, uit Europa en Afrika.

DIGITAL WELCOME – LIFELONG LEARNING 
AWARD VOOR ‘BESTE PRAKTIJKVOORBEELD IN HET  
BEVORDEREN VAN WAARDEN’ Het project ‘Digital Welcome’ 
waar we jonge vluchtelingen digitale skills zoals programmeren, digitale 
journalistiek en Digital Storytelling aanleerden en waarna ze deze kennis 
als animator overdroegen naar andere jongeren won de prestigieuze Li-
felong Learning Award voor ‘Beste praktijkvoorbeeld in het bevorderen 
van waarden. ALL digital leidde het project en Maks was partner. 
www.digitalwelcome.eu/nl!

September

Oktober

November

December

13.12

08.10

http://www.digitalwelcome.eu/nl


Roma

TOTAAL werkzoekenden:  

600 werkzoekenden

129 werkzoekenden 

 48,1% werk of opleiding

Trajectbegeleiding Actief Zoeken naar Werk
229 werkzoekenden

18% vindt werk 
of een opleiding

Alfa naar werk
80 werkzoekenden analfabeten

 16% werk

 22% kwalificerende opleiding

50+
162 werkzoekenden

positieve 
uitstroom 8,42%
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Maks Grafisch Bureau

Maks Werk 

83

95

125

98

2
0

4

2

34

1 2
0

=

2019 Print Huisstijl

2018 Webdesign

Video

Fotografie Totaal
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Capital Digital zijn de codeerstages 
van Maks vzw. Jongeren tussen 15 en 
20 jaar worden opgeleid tot code-
animator. Vervolgens leren deze 
animatoren spelenderwijs coderen 
aan kinderen tussen 9 en 12 jaar. De 
opleiding voor jongeren en de stage 
voor kinderen gaat elk 4 keer per 
jaar door tijdens de schoolvakanties. 
De stages gaan telkens door 
in 3 gemeentes (Schaarbeek, 
Molenbeek & Anderlecht) en in de 
2 landstalen. Capital Digital zorgt voor 
kwaliteitsvolle studentenjobs voor 
jongeren tussen de 15 en de 20 jaar 
uit aandachtswijken in Anderlecht, 
Molenbeek en Schaarbeek. Via deze 
stages bieden we een betaalbare 
en kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding 

aan kinderen tussen 9 en 12 jaar uit 
diezelfde wijken. Op deze manier 
roept Maks de generatiearmoede een 
halt toe.

In 2019 namen er tijdens elk van de 
4 opleidingen zo’n 40 jongeren deel. 
Ze vergroten hun wetenschappelijke 
kapitaal en de kans om voor een 
studierichting binnen STEM-educatie 
of ICT te kiezen. Van de deelnemende 
jongeren werkten er telkens 36 
als animator op de volgende stage. 
Opgedeeld in een basismodule en 
een gevorderde module gingen deze 
door op 4 verschillende locaties in 
het Nederlands en Frans. Op elke 
editie volgden 12 groepen stage. 
De basismodule heet computertaal 

en bestaat uit leren denken zoals 
een computer met applicaties 
en aan de hand van “unplugged” 
methodieken zonder computer. Ook 
programmeren we een spel met de 
iPad en met de computer. Er zijn 
3 gevorderde modules zodat kinderen 
steeds kunnen terugkomen. De eerste 
gevorderde module heet Gamelab 
waarbij een geavanceerd spel wordt 
geprogrammeerd en er aandacht 
is voor alle facetten van het spel 
(geluid, eigen afbeeldingen, verhaal). 
De tweede module is Robomania. 
Hierbij wordt een robot gebouwd en 
geprogrammeerd om verschillende 
parcours af te leggen. De derde 
module is Appdesign. Hier worden 
games gemaakt in 3D en wordt er 
geëxperimenteerd met “augmented 
reality”. In 2019 werden voor Capital 
Digital heel wat samenwerkingen 
opgezet. Zo vond onze zomer-editie 
plaats bij Cultureghem en de Abattoir 
site. We gingen op uitstap naar het 
fablab Cityfab1 en Fablabke in het 
Huis van Culturen in Molenbeek en 
op bezoek bij Gluon Education voor 
een activiteit rond elektrische circuits. 
In 2019 namen een recordaantal van 
450 kinderen deel aan een stage van 
Capital digital. In 2020 zetten we deze 
koers verder en dit door de steun van 
het Digital Belgium Skills fund.

Capital Digital: leren door te spelen met technologie

CAPITAL DIGITAL: VAKANTIE 
STAGES VOOR KINDEREN 

Krokusvakantie: 112 kinderen

Paasvakantie: 112 kinderen,  
36 jongeren 

Juli: 101 kinderen, 36 jongeren 

Augustus: 119 kinderen,  
37 jongeren 

Totaal kinderen: 444

Totaal aantal werk ervaring 
voor jongeren: 139 weken  

CAPITAL DIGITAL  
OPLEIDING ANIMATOREN

krokus: 40 jongeren 

juli: 40 jongeren  

augustus: 37 jongeren  

herfstvakantie: 39 jongeren 

animatorweekend: 4 jongeren 

Totaal aantal opleidingen: 
160 opleidingen 

Jongeren geven 
programmeerles  
aan kinderen 

In 2019 kreeg Capital Digital een 
zijproject in Vlaanderen. Hiervoor 
werkten we samen met de organisatie 
Habbekrats. Met hun jongeren 
en aan de hand van de Capital 
Digital methodiek werden er op 6 
verschillende locaties in de steden Gent, 
Antwerpen, Oostende, Kortrijk, Halle 
en Sint-Truiden workshops opgezet. 
In totaal werden er 31 workshops 
georganiseerd waarbij 19 jongeren 
werden bereikt en 153 kinderen.

Capital Digital goes Flanders

«Ik merk dat hij technische 
vaardigheden heeft geleerd in 
ICT, maar ook in de omgang met 
andere mensen.» – Ouder

«Bravo. We zijn erg blij met de 
stage. Het was een primeur en we 
zijn tevreden.»

«Geweldige stage, mijn kinderen 
vonden het geweldig, dank je 
wel! » - Ouder

DEELNEMERS 

153 kinderen

31 workshops

19 jongeren 

Totaal deelnemers: 172

«Mijn nichtje volgde een stage 
bij Capital digital. Ze kreeg de 
microbe te pakken. Ze krijgt 
zakgeld van haar mama voor kleren 
of schmink. Maar ze gebruikt dit 
hier niet voor. Ze koopt arduino’s, 
microbits en nog veel meer spullen 
om te rprogrammeren. Dit is mijn 
favoriete nichtje.» Sarah
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Een Codefiesta is een groot 
evenement voor  de derde graad van 
de basisschool of voor de  eerste 
graad van het secundair onderwijs. 
Op de Codefiesta’s wil Maks kinderen 
en jongeren aanmoedigen om zelf 
digitale producenten te zijn in plaats 
van enkel consument. Wij willen de 
Brusselse ketten warm maken voor 
technische opleidingen daar de vraag 
op de automatiserende arbeidsmarkt 
stijgt. In 2019 vonden er 3 Codefiesta’s 
plaats. De eerste was op 13 mei 
voor 70 jongeren voor het secundair 
onderwijs in de Sint-Guido instituut 
in Anderlecht. De tweede ging door 
op 19 september voor het lager 

onderwijs in de Unesco basisschool 
in Koekelberg voor 300 kinderen. De 
derde ging door op 20 september in 
het Unesco Atheneum in Koekelberg 
voor zo’n 240 jongeren. Als didactische 
tool werd er gebruik gemaakt van de 
micro:bit om het coderen aan te leren.

Codefiesta: Een codeerfeest op school

«Waar kan ik zo een 
micro:bit kopen?»

Totaal: 610 kinderen 
en jongeren voor een 
namiddag

Met Digiles maken we het voor 
een lagere school eenvoudiger om 
coderen op te nemen in het leerplan. 
Dit werd voor het eerst getest in een 
pilootklas met kinderen. Er zijn ook 
lessen voor leerkrachten geweest en 
computers en didactisch materiaal 
voor de school aangekocht. Digiles  
is ontstaan uit een samenwerking 
tussen de Balderschool in Sint-Gillis, 
de jeugddienst van de gemeente 

Sint-Gillis en Maks vzw.  Het project 
is gesteund door perspectives.
brussels. De Balderschool ligt in de 
stedelijke heropwaarderingszone aan 
het Brussel-Zuid station. Hier is een 
pilootproject georganiseerd waarbij 
het zesde leerjaar spelenderwijs 
gedurende 24 lesuren leerde coderen 
aan de hand van Scratch (een 
software om te coderen met blokjes) 
en de micro:bit (een didactische 

tool waarmee men de basis van 
het coderen kan leren). Dankzij de 
ondersteuning van het gewest kon 
de school voorzien worden van 
nieuwe computers en 15 micro:bits. 
De leerkrachten kregen 6 uur 
opleiding om codeeractiviteiten te 
kunnen begeleiden. Zo kunnen de 
leerkrachten met hun leerlingen in de 
toekomst zelfstandig programmeren.

Digiles = coderen op de basisschool

«Mijn leerlingen zien jullie altijd 
graag komen, dat is niet evident» - 
Leerkracht van de pilootklas

EIND SEPTEMBER TOT BEGIN 
NOVEMBER: 

8 sessies van 3 uur voor leerlingen: 
15 deelnemers

3 sessies van 2 uur voor leerkrachten: 
4 deelnemers
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Jonge vluchtelingen leren digitale 
vaardigheden en geven ze door 
aan andere jongeren. Een digitaal 
welkom voor jonge nieuwkomers 
en vluchtelingen om digitale skills te 
verbeteren, de lokale taal te oefenen 
en nieuwe mensen te leren kennen 
door zelf les te geven. In vijf Europese 
landen leerden jonge vluchtelingen 
en migranten IT-workshops geven 
en begeleiden. Het project bevatte 
de opleidingen; basis programmeren, 
digital storytelling, digitale journalistiek 
en een heel arsenaal aan soft skills 
training gericht op communicatie 
en workshops 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 
uit vluchtelingen uit Syrië en Irak in 2018 
en één die begon in 2018 maar afsloot 
in 2019 in de OKAN (Onthaalklas voor 
anderstalige nieuwkomers) van het Sint-
Guido Instituut van Anderlecht. Digital 
Welcome won in 2019 de prestigieuze 
Lifelong Learning Award voor ‘Beste 
praktijkvoorbeeld in het bevorderen van 

waarden’ van de Europese Commissie. 
Promotor van dit project is ALL Digital, 
een Europese koepelorganisatie voor 
digitale competentiecentra. 

Digital Welcome: een europees project

«Na Digital Welcome ga ik 
workshops blijven begeleiden 
want ik vind dat leuk om met 
andere mensen kennis te delen en 
praten.» - Nadia

«De waarheid is dat ik nooit 
videospelletjes speel, maar ik 
heb nieuwe dingen geleerd 
zoals spelen maken en dat was 
het leukste: dat ik iets anders 
deed, dat ik nog niet eerder had 
gedaan. » - Blessing

«In de toekomst zal ik misschien 
animator worden want het leukste 
aspect waren de mensen die dit 
project begeleiden.» - Marta

HOEVEEL MENSEN & WAAR

12 jongeren opgeleid uit OKAN 
klas Sint-Guido Instituut Anderlecht 

26 jongeren uit Sint-Guido 
Instituut Anderlecht die de 
workshops volgden

Hoeveel activiteiten: 

3 dagen workshop in 2019

17 dagen opleiding in 2018

3 dagen workshop in 2018

Europees project 
Practicies

Preventief werken met jongeren 
rond het thema “radicalisering”? Dit 
was de opdracht die Maks digitaal 
kreeg, met het project “Digital 
me”.  Jongeren op school en in 
het jeugdhuis realiseerden digitale 
stories rond identiteit, het gevaar van 
sociale media en rond de kracht van 
solidariteit. Digital me is een methode 
voor leerkrachten en jeugdwerkers. 
De toolkit met de methode en de 
filmpjes vind je op  

practicies-digitalme.org/teacher-toolkits 

Maks digitaal presenteerde dit jaar 
deze toolkit aan jeugdwerkers in 
Toulouse, op een congres in Rabat  
en in Madrid. 

Preventief werken rond radicalisering 

HOEVEEL

5 groepen jongeren van + 15 jaar 
in Institut Marius Renard, MJ Evere. 

25 digitale stories 

train de trainer voor  
40 deelnemers 

https://practicies-digitalme.org/teacher-toolkits
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Codinc: coding voor 
inclusie, een Europees 
project 

Jongeren van de middelbare school 
leren op een speelse en toegankelijke 
manier de basisprincipes van het 

coderen en worden daarna een 
rolmodel door deze aangeleerde 
vaardigheden door te geven aan 
kinderen in de lagere school. Codinc 
is een Europees Erasmus+ project dat 
doorging in vijf verschillende landen 
en is gebaseerd op onze Capital 
Digital methodiek waar we kwetsbare 
jongeren leren coderen en deze digitale 
skills overdragen aan kinderen uit 
een zelfde sociale context. Het groot 
verschil met Capital Digital, dat zich 
in de schoolvakanties afspeelt, werkt 
het Codinc project met de jongeren 
en kinderen tijdens de lesuren. Zo 
worden niet enkel jongeren en kinderen 
betrokken maar ook leerkrachten actief 
aangemoedigd om te leren coderen en 
dit op een speelse manier te gebruiken 
tijdens hun vakken.

Brusselse jongeren geven codeerles aan kinderen

Gebruik de M als voorbeeld om de volgende Pixeltekeningen op te lossen.

«Ik heb er nooit eerder over 
nagedacht, en hoewel lesgeven leuk 
is... het is best moeilijk, respect voor 
je, juffrouw!» - Leerling uit Technisch 
Atheneum Jette

DEELNEMERS

81 uit 7 klassen van  
2 lagere scholen

31 jongeren uit 3 klassen van één 
secundaire school (Technisch 
Atheneum Jette)

10 leerkrachten uit de  
lagere scholen 

6 leerkrachten uit de  
secundaire school

Totaal: 122 kinderen/
jongeren 16 leerkrachten
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Gerealiseerd werk

Maks Werk
• Vacature+ 
 layout

• Vacature ROMA 
 layout

• Naamkaarten personeel 
 layout en drukwerkbegeleiding

• Je me lance flyer 
 layout en drukwerkbegeleiding

• Vacature AZW 
 layout

• Update website content 
 digitale content aanpassen

• Flyer Azw 
 layout en drukwerkbegeleiding

• Ontwerp Dreams logo 
 ontwerp

• Flyer Azw 
 layout en drukwerkbegeleiding

• Im in business flyer 
 layout en drukwerkbegeleiding

• Un job en quelques clics 
 layout en drukwerkbegeleiding

Maks grafisch bureau
• Zomersluiting fermeture d’été 
 ontwerp

• Mailing client API’s google 
 mailing

• Ontwerp portfolio mockups 
 mockups

• Fiche travail grafisch bureau 
 methodologie

• Website maintenance 
 backup & updates

Eva
• Bricoteam website maintenance 
 backup & updates

Cosmos
• Ontwerp en ontwikkeling   
 cosmos website 
 

• Fotoshoot Cosmos 
 

• Cosmosvzw.be website maintenance 
 backup & updates

Anderlecht
• Ontwerp en ontwikkeling website GBS Dertien 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Devijvers 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Goede Lucht 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Kameleon 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Radasters 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs scheut website 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Veeweide 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gemeente- 
 scholenanderlecht 
 ontwerp en ontwikkeling 

• Ontwerp en ontwikkeling Gbs Debeverboom 
 ontwerp en ontwikkeling 

Chambery
• Jaar-verslag Chambéry 
 layout en drukwerkbegeleiding 

Maks
• Interne nieuwsbrief maart 
 ontwerp, layout en print

• Maksvzw.org website maintenance 
 website onderhoud

• Fotobooth stickers 
 layout 

• Interne nieuwsbrief juni 
 eindredactie, layout en print 

• Barbecuefeest 
 fotoreportage 

• Maks beursstand 
 concept en ontwerp 

• Gevelbanners 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Maks Jaarverslag 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Maks t-shirts 
 

• Interne nieuwsbrief oktober 
 eindredactie, layout en print 

• Partnermoment flyer 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Spandoek 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Post website District Walk 
 digitale content plaatsen

• Webcontent All digital awards 
 digitale content aanpassen

• Foto’s op flickr 
 foto’s retoucheren en onlie publiceren

• Wenskaart 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding

• Webcontent Bruzz inclusief coderen 
 digitale content aanpassen

• Trooper in sidebar 
 digitale content aanpassen

• Lifelong learning platform award 
 digitale content aanpassen

Maks Digitaal
• Digital story 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Affiche capital digital 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Digital story folder 2 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Poster open atelier  
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Jaarprogramma capital digital herdruk 
 drukwerkbegeleiding

• Banner  
 ontwerp

• Capital Digital folder herdruk 
 drukwerkbegeleiding

• Certificaten prints 
 printen

• Digital story train the trainers 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Creakids flyer 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Maks map 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Folder Capital Digital  
 layout en drukwerkbegeleiding 

Medikuregem
• Nieuwsbrief mei 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Nieuwsbrief september 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Nieuwsbrief januari 
 layout en drukwerkbegeleiding 

Buurtsport Brussel
• Buurtsport website update 
 digitale content aanpassen

Kuregem Brochures
• Publicaties kuregem op website 
 digitale content aanpassen

CADvzw De Werklijn
• Folder  
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Naamkaart 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Poster 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Roll-up 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Naamkaart Ines 
 layout en drukwerkbegeleiding 

GC Elzenhof
• Plooifolder frontje 
 layout

• Gazet maart 
 layout

• Uitnodiging lentefeest 
 ontwerp en layout

• Gazet mei 
 layout

• Gazet juli 
 layout

• Ecosafari folder 
 ontwerp en layout

• Template update 
 layout

• Illustraties locaties 
 ontwerp

• Gazet november-december 
 layout

• Agenda januari-februari 2020 
 layout

Argenta
• Naamkaarten herdruk 
 drukwerkbegeleiding
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Molenketjes
• Maintenance 1x/maand 
 backup & updates

BIZ West-Vlaanderen
• Layout studiedagen 
 layout en word template

Bruksel BinnensteBuiten
• Folder 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

Digital Welcome
• Update folder 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Roll-up 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

Codinc Project
• Codinc Roll-up 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Codinc certificate 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

GO Ouders
• Animatie begeleiding 
 concept, redactie, ontwerp en animatie

• Participatiehuis 
 ontwerp en ontwikkeling

Eigen Kracht Conferenties
• Website 
 ontwerp en ontwikkeling

Vertrouwenscentrum  
Kindermishandeling
• Driehoek 
 plaatsing digital content

• Info affiche 
 ontwerp, layout en upload

• Kindreflex logo 
 ontwerp

• Mailchimp template 
 ontwerp emailing hoofding

• Kindreflex website 
 layout folder op basis van website

• Brochure 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding

• Steekkaart 
 ontwerp, layout en uploaden steekkaart 

Digital Me
• Website 
 ontwerp en ontwikkeling

• Digital Me toolkit layout 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

• Digital Me toolkit layout FR 
 layout en drukwerkbegeleiding 

• Avantages du digital storytelling layout FR 
 ontwerp, layout en plaatsing digital content

• Practicies toolkit Flyer 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

De Schakel
• Plooifolder e-inclusie kaart Brabantwijk-Folder 
 ontwerp, vertaling, layout en drukwerkbegeleiding 

• Online kaart 
 ontwerp en ontwikkeling

District Walk
• Film District Walk 
 video shoot en montage event reportage

ParaBru
• Folder 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 

GO - Gemeenschapsonderwijs
• Personnages 
 ontwerp en uitwerken

De Link - Armoede
• Huisstijl analyse 
 analyse bestaande huisstijl en website

• Online kaart 
 ontwerp en ontwikkeling

Positive Life Health
• Postkaart 
 ontwerp, layout en drukwerkbegeleiding 
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Digital storytelling

Elk jaar, tijdens de zomerperiode, 
nemen de medewerkers van Maks deel 
aan een workshop digitale storytelling. 
In een week maken ze een digitaal 
verhaal van 1 tot 3 minuten over het 
thema “mijn werk bij Maks vzw. Tijdens 
deze activiteit reflecteren ze over 
talenten en het werk. Het is ook het 
moment voor teambuilding. 

Verbindende communicatie

Het doel van deze opleiding is om 
verbindend communiceren te promoten 
binnen Maks vzw. Tijdens de opleidingen 
leren de deelnemers hoe communicatie 
werkt en hoe conflicten ontstaan. Je 
leert om vanuit contact met jezelf te 
communiceren. Je gaat op zoek naar 
jouw behoefte en de behoefte van een 
ander. Je probeert niet te oordelen en je 
maakt een onderscheid tussen behoefte 
en strategie. Gedurende 4 dagen gaan 
de deelnemers van de workshop aan 
de slag met praktische oefeningen. De 
basis voor deze oefeningen zijn situaties 
op de werkvloer.  Tien personeelsleden 
volgden deze training. 

Basiscursus EHBO

13 werknemers van Maks digitaal volgen 

een opleiding EHBO en kregen een 
EHBO brevet.  Ze leerden gepaste 
medische hulp te geven bij noodsituaties

Taalopleidingen

Maks geeft aan medewerkers in 
opleiding de gelegenheid om taalcursus 
in het Nederlands of Frans te volgen 
gedurende één à twee dagen per week. 
12 personen volgden deze opleiding

Naast de klassieke cursussen is er elke 
dinsdag de “Dialoogdinsdag”. Dit is 
een conversatietafel van één uur. De 
collega’s eten samen en oefenen een 
thema in het Nederlands.  Elke week 
doen er minstens 5 medewerkers mee. 
De coördinatoren van Maks digitaal 
kregen 100 uur individuele taalcoaching 
op de werkvloer, de ene in het Frans, de 
andere in het Nederlands. 

Diplomagerichte 
opleidingen

Een medewerker volgt de cursus 
“Bijzondere leerroute maatschappelijk 
werk” en volgde het vijfde jaar. Ze 
startte haar stage met de steun van 
Hogerop van Vivo. 

Technische opleidingen

Drie personeelsleden van het grafisch 
bureau volgde één van deze 3 opleidingen

• Storytelling als motor van je merk

• Dynamische sites en databases (W004)

• Adobe Premiere  Pro

De personeelsleden van Maks digitaal-
afdeling jongeren volgden een tiental 
dagen opleiding als codeeranimator. 

Maks werkte in 2019 aan de 
opmaak van functieprofielen, 
een nieuwe visietekst, een 
tekst rond VTO beleid en een 
tekst rond materiaalbeleid. 
Deze elementen hebben tot 
doel de medewerkers meer 
duidelijkheid te geven in het 
reilen en zeilen van Maks vzw.

Teambuilding

Elke afdeling van Maks organiseert 
elk jaar een teambuildingactiviteit. In 
oktober ging het team van Maks Digitaal 
op tweedaagse naar de Ardennen als 
teambuilding. Ze werkten er ook rond 
communicatie en het verbeteren van 
het aanbod.

In juni ging het team van Maks werk op 
tweedaagse.  De training richtte zich op 
communicatie en op de relatie tussen 
medewerkers en klanten. In december 
nam het team van Grafisch Bureau 
deel aan een eendaagse workshop in 
het “ Centre de gravure et de l’image 
imprimée” in La Louvière. Ze leerden 
er grafiektechnieken en typografie. 

Personeelsvergaderingen

Maks organiseert, naast de 
vergaderingen in team, 4 algemene 
personeelsvergaderingen. Op de agenda 
stonden dit jaar het budget van Maks, 
welzijn op het werk en de visietekst. 

Welzijn op het werk 

De werkgroep “welzijn op het werk” 
schafte dit jaar 4 zit-sta bureaus voor 
de personeelsleden met rugklachten. 
Er werden ook nieuwe verkiezingen 
georganiseerd. 

Tewerkstellingsmaatregelen

In 2019 werkten 59 mensen bij 
Maks.E r startten ook weer nieuwe 
personeelsleden

• 6 mensen begonnen te werken  
 in een art 60 (2 poetsvrouwen-  
 2 onthaalbedienden- 1  PC   
 technicus- 1 animator multimedia)

• 2 personen in een DSP-contract  
 (1 multimedia-animator en 1 grafist)

• 1 grafist in een inschakelingsgesco

Trajectbegeleiding

Personeelsleden in opleiding krijgen 
specifieke begeleiding bij het zoeken 
naar een job. Maks voorziet hiervoor 
individuele en groepssessies. Twee halve 
dagen handelden over het maken van 
een Cv en het schrijven van een goede 
motivatiebrief 

Doorstroomresultaten

4 personeelsleden in opleiding 
stroomden door naar een job  
bij Maks vzw. 

Teambuilding en personeelsvergaderingen

«Elk jaar organiseert Maks digitale 
storytelling, ik vond dit nutteloos 
en kloeg hierover. Nu, een paar 
jaar later, realiseer ik me dat alles 
wat ik heb geleerd nuttig is voor 
mij. Ik maak video’s op YouTube, 
dus ik ben erg blij dat ik weet hoe 
ik videomontages moet maken.»  
- Tais
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2019 was het jaar van twee nieuwe 
erkenningen door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Maks werd 
erkend als sociaal democratische 
onderneming en verkreeg  een 
label voor onze twee openbare 
computerruimtes. De erkenning als 
sociaal democratische onderneming is 

de opvolger van de PIOW-erkenning  
(Plaatselijk Initiatief voor de 
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) 
of wat in de volksmond gekend is als 
een erkenning  sociaal economieproject. 
Deze erkenning die dateert van 
2005 laat toe dat Maks zijn missie en 
visie verder uitwerkt. Dit als leer- en 

werkplek voor doelgroepmedewerkers. 
De erkenning als openbare 
computerruimte is het gevolg van 
jarenlange lobbying door de koepel 
van openbare computerruimtes 
CABAN-DIBAC. Vermits het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 
175000 digibeten kent, is de nood aan 

plaatsen waar men toegang verschaft 
tot de computer en computerles kan 
volgen een belangrijk gegeven. Naast 
de erkenning ijvert Maks samen met 
de koepel voor een subsidiëring en de 
uitbouw van nieuwe computerruimtes  
(Ons doel : 1 computerruimte voor  
10 000 inwoners van het Gewest). 

Maks telt 59 medewerkers. Het runnen 
van de organisatie vergt een zekere 
vorm van professionalisering. Dit is 
een voortdurend agendapunt van het 
managementteam van Maks geweest dit 
jaar. Functieprofielen werden duidelijker. 
We werkten op een nieuwe visie- en 
missie tekst. Er staat een duidelijk 
VTO-beleid op papier, een leerbeleid is 
in de maak. Maks digitaal verdeelde de 
werking op basis van het doelpubliek: 
jongeren en volwassenen. Onze 
medewerkers specialiseren zich in één 
van beide groepen. Dit wordt in 2020 
doorgetrokken naar de hele organisatie. 

De tekst rond materiaalbeleid is er ook, 
maar om deze in de praktijk te brengen 
zullen we als verantwoordelijken echt 
op onze strepen moeten gaan staan. 
Evenwicht vinden is een moeilijke zaak. 
Moet Maks uitgroeien tot een instituut 
met het gevaar op institutionalisering 
of kan Maks met haar huidige DNA 
uitgroeien tot een lerende organisatie, 
waarin duidelijke kaders gebruikt 
worden om zich te verhouden tot 
de buurt, en kansen te bieden aan 
kinderen, jongeren, volwassenen door 
het verstevigen en uitbreiden van hun 
digitale competenties?

Dit jaar zette Maks vzw in op het trainen 
van volwassen trainers op Europees 
vlak. We doen dit op drie terreinen. 
Eerst en vooral digital storytelling, 
daana programmeren en vervolgens 
open source volwasseneneducatie. 
Het Europees programma Erasmus+ 
heeft een mobiliteitsprogramma waar 
volwassenen een vorming kunnen 
volgen in het buitenland. Samen met de 
Europese koepel All Digital biedt Maks 
deze cursussen aan.

Twee nieuwe erkenningen

Professionaliseren?

Europese trainingsorganisatie



Drukwerk zal nooit verdwijnen. 
Moeilijk bereikbare groepen kan je  
enkel met folders en door mond-aan-
mond reclame bereiken. Tegenwoordig 
richt de social profit zich meer op 
het digitale en het grafisch bureau 
van Maks volgt deze trend met 
succes. Dit vergt veel energie om de 
doelgroepmedewerkers te omkaderen 
maar zal op termijn toelaten dat de 
doorstroom naar de arbeidsmarkt nog 
makkelijker wordt. 

Het grafisch bureau specialiseert zich in website design
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Maks digitaal organiseerde 
cursussen en workshops goed voor 
51.123 deelnemersuren en bereikte 2707 
-18 jarigen en 641 +18 jarigen. In totaal gaat 
dit over 3348 personen die een workshop 
of een cursus volgden bij Maks digitaal. Maks 
werk begeleidde 600 werkzoekenden. 48% 
van de Roma en analfabeten stroomden 
door naar een job of een begeleiding. Dit 
is een fenomenaal cijfer voor mensen die 
door de arbeidsmarkt als onbemiddelbaar 
worden aanzien. Maks vzw is in staat om 
met moeilijke doelgroepen te werken en 
hen aan een job te helpen. Dit kan alleen 

als we van de overheid tijd genoeg krijgen 
om op randvoorwaarden te werken en 
de mogelijkheid hebben om intensief te 
begeleiden. Bij de gewone Actief Zoeken 
naar werk -Actiris werking krijgen we 
niet de mogelijkheid om werkzoekenden 
intensief te begeleiden. We krijgen 
ongeveer 6 uur per werkzoekende of 
4 afspraken. De werkzoekenden die 
naar Maks komen zijn laaggeschoold. We 
kunnen de toegang tot de arbeidsmarkt 
niet verkleinen in 6 uur. Toch slagen we erin 
om 22 % van de werkzoekenden aan een 
job te helpen.

Het Digital Welcome project, een 
Europees project met als partner 
Maks, kreeg de Life Long Learning 
Award in november 2019. Het 
ging over een project waarbij 
nieuwkomers en vluchtelingen 
digitaal getraind werden en na de 
training vorming gaven aan andere 
bevolkingsgroepen. Op 10 oktober 
kreeg één van onze medewerkers, 

Youssef Laakel Hemdanou een award 
als beste Europese e -facilitator. Het 
project Codinc, programmeren 
voor inclusie haalde de pers. Dit zijn 
allemaal tekenen dat we het goed 
doen. Toch blijft het spijtig dat onze 
eigen Vlaamse overheid, de VGC,  
niet of weinig investeert in Maks vzw.

Impact en bereik

In de prijzen en de pers

Het managementteam zette in 2019 
heel wat stappen vooruit en we 
moeten in hetzelfde elan verder gaan. 
We moeten inzetten op duidelijke 
rollen en mandaten. We stippelen dit 
jaar ook in het kader van de nieuwe 
mandaataanvraag voor inschakeling 
– een leerbeleid uit. Dit wordt een 
kader dat vetrekt vanuit de lerende, 
maar dat de leidinggevende, de coach 
en de collega’s ook voortdurend in 
het achterhoofd heeft. We gaan op 
zoek naar een nieuwe leidinggevende 

voor Maks werk en we werken 
samen met het Venture philanthropy 
Fonds om onze organisatie te 
professionaliseren. Bedankt aan alle 
sponsors en overheden die blijven 
geloven in de werking van Maks vzw. 
Bedankt aan alle partners voor de 
samenwerking. Een speciaal woordje 
van dank voor de 4 Wings Foundation 
die ons steunde van 2017 tot en met 
2019, niet alleen op financieel vlak, 
maar ook met veel know-how en 
kwaliteitsvolle begeleiding. 

Inzetten op een sterk managementteam en verbindend leidinggeven



Vlaanderen
is werk

MAKS GRAFISCH BUREAU

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

MAKS DIGITAAL

Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht 
Hovenierstraat 45, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel: 02/555 09 90
digitaleinclusie@maksvzw.org 
www.maksvzw.org

MAKS WERK

Georges Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht 
Tel: 02/520 78 46
onthaalwerk@maksvzw.org
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