
Compaan wil mensen met onderbenutte talenten duurzaam en doelgericht 
activeren en integreren in de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met 
bedrijven en beleidsvoerders. Zo willen we bijdragen tot de verduurzaming 
van de economie.

We stellen alles in het werk om mensen en jobs te matchen op maat.
Want elk talent is inzetbaar met inclusief werken en ondernemen.

Compaan overkoepelt twee actiedomeinen:
 � Sociale tewerkstelling met bio-bakkerij, traiteur, schoonmaak en hout, 

metaal en natuursteen (maatwerkbedrijf)
In ons maatwerkbedrijf bieden we, naast tewerkstelling van maatwerk- 
medewerkers, een open werkvloer voor jongeren en werkzoekenden.

 � HR-diensten met gespecialiseerde coaching, opleiding en  
advies op maat 
Ruim 450 bedrijven, social profit organisaties en overheden zijn 
hierbij onze partner.

 Compaan 
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VROUW / MAN

Gent & 
Meetjesland

Waas & Dender 

19%

Zuid-Oost-Vlaanderen 

70%

11%

LEEFTIJD

< 25

25-39

40-54

> 55

30%

34%

6%

30%

GOB-WERKING GROEIT 
In de samenwerking met VDAB 
en GTB rond gespecialiseerd 
werkplekleren (GOB) begeleiden 
we 28% meer personen met 
een ondersteuningsnood 
dan in 2017. Nieuw in 2018 is 
gespecialiseerde jobcoaching 
tijdens de loopbaan. 

WERKPLEKLEREN WERKT
Na een succesvolle afsluiting 
van de Tender Intensief 
Werkplekleren (TIW) - waarbij 
Compaan op Vlaams niveau 
hoge uitstroomcijfers naar 
werk kan voorleggen - starten 
we in 2018 met de opvolger 
Tijdelijke WerkErvaring (TWE). 

HR-DIENSTEN MET COACHING OP MAAT

In 2018 begeleidde Compaan 
1332 personen 
waarvan 994 nieuwe
trajecten werden 
opgestart.

A-TIEM ESF Ambassadeur
Het ArbeidsTeam Intra-
Europese Migratie ontvangt 
een award voor haar inzet 
om nieuwe EU-burgers te 
begeleiden naar werk.

Inzicht Loopbaanbegeleiding 
ondergaat een rebranding: 
we profileren ons nog 
sterker naar werknemers met 
gezondheidsgerelateerde 
loopbaanvragen. 

Alfa naar werk 
Acht analfabete anderstalige 
werkzoekenden volgen 

een simultaan traject met 
inburgering, alfabetisering 
en een opleiding keuken-
medewerker. Gezien op  
AVS, Oost-Vlaamse Televisie.

InFORM afgebouwd Jongeren 
knappen samen met Compaan 
jeugdhuizen op. Dit project 
met steun van Formaat, 
federatie van de Vlaamse 
jeugdhuizen, stopt wegens 
een andere toewijzing van 
middelen.

Partner in ESF-projecten 
WATCH for Talent, All 

Inclusive@Work, Inplacement 
en Talentoscoop. De focus 
ligt op het versterken van de 
arbeidsmarkt en het vergroten 
van de werkgelegenheid.  

Klanten op ontbijt
Compaan trakteert klanten op 
ontbijt voor 30 jaar Compaan!

Compaan engageert zich
Deelname aan DUOday, 
Dag van de Arbeidsmobiliteit, 
YOUCA Action Day en de 
Warmste Week. We ontvingen 
leerlingen en stagiairs uit het 
secundair en hoger onderwijs.

IN DE 
KIJKER 

44%
56%



98 werkzoekenden
volgden een individuele 
beroepsopleiding (IBO, K-IBO, 
BIO of GIBO).

16 cursisten
(Groot)keukenmedewerker 
Inclusief taalondersteuning

18 cursisten
Taalcoaching
op de opleidingsvloer

6 cursisten
Natuursteenbewerker

23 cursisten
Opleiding 
(MetaalMatch)

16 cursisten
Screening en oriëntering 
(Go4Metal)

Metaalbewerker-lasser 

Compaan begeleidde 79 personen 
in deze beroepsopleidingen:     

VOOR WERKZOEKENDEN

Welke begeleiding
bieden we aan werkzoekenden? 
820 trajecten opgestart in 2018

Werkinleving
voor jongeren (WIJ!)

Jongeren zonder 
diploma activeren 
via sport en stages

Brugproject Schooljaar ‘17-’18 
Jongeren uit het deeltijds onderwijs 

hun arbeidsattitudes versterken

Tender Activeringszorg (TAZ)
Activeringstrajecten in het kader 

van werk-zorgtrajecten

Tijdelijke Werk
Ervaring (TWE)

Voor wie geen recente 
werkervaring heeft

Gespecialiseerde Opleiding 
en Begeleiding (GOB)
Voor personen met extra 

ondersteuningsnood

Actief contact leggen in de 
eigen leefomgeving
A Take Off / Werkpalet: 65
B ArbeidsTeam Intra-Europese 
 Migratie (A-TIEM): 70
C IN-Groei: 25
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46% van de gestarte 
GOB-klanten was na 6 
maanden aan het werk!
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454

20% Coachen en communiceren voor leidinggevenden en medewerkers 

6% Inclusief jobdesign: jobkansen creëren in een bedrijf

13% Mentor op de werkvloer

9% Nederlands op de werkvloer

9% Re-integratie

21% Schoonmaaktechnieken

22% Stress en burnout

Compaan gaf een 
natuursteenopleiding op 
maat voor de Commonwealth 
War Graves Commission 
(CWGC). Werknemers volgden 
in totaal 1596 uur opleiding. 
Compaan is opleidingspartner 
van CWGC sinds 2016.

Jobcoaching

Taal-
coaching

Loopbaan-
begeleiding

Inzicht

Gespecialiseerde 
jobcoaching

Rentree 
Werken tijdens 
of na kanker

Doorstroom 
van sociale naar 

reguliere economie

Outplacement

Compaan beloont 454 werkgevers met een 
Referentiebewijs Inclusieve Onderneming. 
Een waardering voor hun inspanningen om 
werkervaringskansen te bieden aan werkzoekenden 
of extra coaching/opleiding aan hun medewerkers.

In 2018 werd voor het eerst de Award Inclusieve 
Onderneming uitgereikt door Sterpunt Inclusief Ondernemen. 
Beauprez Service Residenties, die door Compaan werd 
begeleid, was 1 van de 7 genomineerden. 

VOOR WERKGEVERS

Compaan begeleidde 174 werknemers in 
verschillende fases van hun loopbaan: 

VOOR WERKNEMERS

Compaan realiseerde 3041 deelnemersuren 
in opleiding en advies: 
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Verdeling op basis van 1364 deelnemersuren
Excl. natuursteenopleiding CWGC



SOCIALE TEWERKSTELLING I MAATWERK-

Medewerkers: 10
Werkervaring: 12 personen

Medewerkers: 7
Werkervaring: 18 personen

Opstart convenience-productie
(lasagne, sauzen)

Uitbreiding verkooppunten 
Bio-Planet / Studentenresto’s UGent

Omzet: € 383.935
Investeringen: € 36.270
(koel- en verpakkingsinstallaties)

Omzet: € 396.237
Investeringen: € 33.192
(webshop, broodkar, snelkoeler)

Lokale producenten
Seizoensgebonden producten

Certisys Bio-label

Sociale biobakkerij

Traiteurdienst

Traiteur met passie voor lekker eten! We leveren hapjes, broodjes, 
warme of koude buffetten, salades, quiches, zoete lekkernijen en kant-
en-klare bereidingen. Of men kan onze foodtruck huren. Al dit lekkers 
wordt gerealiseerd samen met jongeren en werkzoekenden.

Heerlijk bio-desembrood en vegan bio-taarten, met liefde gebakken 
samen met gemotiveerde werkzoekenden die de tijd krijgen om 
‘gekneed’ te worden om nadien aan de slag te gaan in de bedrijfswereld. 
Verkrijgbaar op bestelling, in diverse verkooppunten en bij cateraars, 
restaurants, hotels en B&B’s.

In ons restaurant Le Petit Botanique in hartje Gent bieden 
we werkervaringskansen aan mensen die het moeilijk hebben 
op de arbeidsmarkt. Ook hier ligt de focus op streek- en 
seizoensgebonden producten. Het interieur bestaat uit 
recupmateriaal, borden en bestek komen uit de kringwinkels. 



BEDRIJF & WERKERVARINGSKANSEN

Compaan heeft 8 duurzaamheidsdoelen,
 uit de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda 2030, als baken uitgezet.

Medewerkers: 37
Werkervaring: 5 personen

Medewerkers: 9
Werkervaring: 20 personen

Externe kwaliteitscontrole door ATIR
Schoonmaakopdrachten locaties CAW

Vol+Maakt, Revivak, Navis Gandae
(ambachtelijk vakmanschap en co-creatie)

Omzet: € 698.128
Investeringen: € 33.882
(cargofietsen, software klantenbeheer)

Omzet: € 173.091
Investeringen: € 21.390
(moderniseren houtatelier)

Ecover-producten
Zuinig gebruik door doseerpompen

Recuperatiematerialen
Lokale samenwerkingen

Hout, metaal en natuursteen

Schoonmaakdienst

Als maatwerkbedrijf bieden we werk op maat aan medewerkers 
met een ondersteuningsnood. We verzorgen klassieke 
schoonmaakopdrachten, schoonmaak van publieke voorzieningen 
en interieuronderhoud van waardevol patrimonium.

Meubilair op maat in hout of metaal, totaalinrichting van interieurs, 
restaureren en renoveren van smeedwerk of natuursteen. We 
creëren kansen op een job voor jongeren en werkzoekenden: 
zij doen werkervaring op in onze ateliers.



2018

2018

127

Samen bereiken we meer
Via diverse projecten en partnerschappen met bedrijven, sectoren, 
collega-organisaties en het beleid ambieert Compaan een 
duurzame maatschappelijke impact.

Compaan heeft structurele samenwerkingen met  
VDAB, GTB, Vlaamse Overheid (Dienst Diversiteitsbeleid), Stad 
Gent, OCMW Gent en andere (lokale) overheden en instellingen.

Marktwerking 
versus gesubsidieerde 

werking

€ 3.243.424

Compaan team 

‘Een stage geeft kandidaat-werknemers de kans te 
proeven van een job, met aandacht voor de zorg die 
ze zelf nodig hebben. We bieden hen een warm nest.’ 
Stefaan Premereur, zaakvoerder 
Beauprez Service Residenties  
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cargo-
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relighting 
LED

personeelsleden
64% 

bedienden

36% 
arbeiders

100% laaggeschoold
58% van vreemde origine
uit 13 verschillende landen

gebruik 
regenwater

vervangen 
hoogverbruikers

45%

55%



Gasstraat 37 
LOKEREN 

Moeie 16a 
EEKLO

Le Petit Botanique 
Kammerstraat 19
GENT

Muizelstraat 49
OOSTAKKER

Anna Snelstraat 1 
AALST

Antwerpsesteenweg 573
SINT-AMANDSBERG

GOCA-site 
H.Farmanstraat 33 
GENT ZEEHAVEN

Compaan is actief in Oost-Vlaanderen en heeft vestigingen 
in regio Gent (4), Lokeren, Aalst en Eeklo. 

T 09 266 18 10 I www.compaan.be 

E info@compaan.be I Volg ons op 

Compaan is een merknaam voor Job & Co vzw en Con Brio vzw 


