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Talent met een grote T, daar maken we graag ruimte voor. En dat bleef het afgelopen jaar niet onopgemerkt. In 
2017 won IN-Z de Limburgse HR-award, een trofee die Voka – Kamer van Koophandel Limburg jaarlijks uitreikt aan 
een ondernemer die opmerkelijk presteert op het vlak van humanresourcesmanagement. ‘Het talentdenken zit 
breed verankerd in de appreciërende en ondersteunende bedrijfscultuur van IN-Z. Ze zijn op die manier al jaren een 
belangrijke beleidsbepaler in de sociale economie’, zo klonk de jury. Als we kijken naar onze 1.206 medewerkers uit 
de basiswerking, zien we inderdaad ontzettend veel talent. Divers talent, dat losstaat van scholing, werkervaring 
of talenkennis. Dat talent waarderen en verder ontplooien is en blijft onze corebusiness. 

Ook in onze brede school vormt talent een belangrijke pijler. De activiteiten die de brede school organiseert, staan 
in het teken van brede talentontwikkeling van elk kind. De brugfiguren die dit alles in goede banen leiden, zijn na-
tuurtalenten in het scheppen van een nabijheidsgevoel. Brugfiguren uit de lokale diensteneconomie vormen een 
warme schakel in het samenwerkingsverband waarop de brede school van IN-Z berust. Dat die samenwerking goed 
geolied verloopt, merkte ook de VVSG op, die voor de categorie samenwerking de Gouden Kinderschoen uitreikte 
aan Stad Sint-Truiden en de brede school van IN-Z waarvan het lokaal bestuur de regie opneemt. 

Elke eervolle prijs voelt aan als de spreekwoordelijke kers op de taart. Toch telt vooral het feit dat we een grote 
groep medewerkers een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen bezorgen, ondanks hun afstand tot het regu-
liere circuit. Het afgelopen jaar realiseerden we een tewerkstellingstoename van 2,81 procent of 33 koppen. En we 
verkenden nieuwe horizonten die extra jobkansen genereren. IN-Z was in 2017 actief in de domeinen zorg, huis-
houdhulp, kind & vrije tijd en horeca & sociaal toerisme. Daarnaast voorzagen we een proeftuin waar opstartende 
projecten konden en kunnen ontkiemen. We experimenteerden op het terrein van klus en groen. We bouwden aan 
buurtgerichte zorg. En via onze zusteronderneming HOST proefden we hoe catering smaakt. 

Al deze verschillende domeinen roepen om inzet van talent. Zo blijven we met veel plezier en bovenal met daad-
kracht investeren in ons talentenverhaal. Een verhaal dat niet kon geschreven worden zonder de inspanningen en 
toewijding van onze 1.206 medewerkers, onze staf, ons bestuur, onze partners en onze klanten. Een verhaal dat u 
in tekst en beeld wordt aangeboden in dit jaarverslag 2017. Veel lees- en kijkplezier!

Jan Van Passel
secretaris vzw IN-Z

Ruth Claes 
algemeen directeur vzw IN-Z

OCMW KINROOI

OCMW BORGLOON

OCMW KORTESSEM
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Over IN-Z
Onze dienstverlening

IN-Z is een duizendpoot in de sociale economie. Waar we  
mogelijk heden zien, creëren we sociale en duurzame tewerkstelling.  
Zo spelen we in op lokale noden en bieden we kansen aan een brede 
groep van mensen. Gestart in 1996, tellen we vandaag meer dan  
duizend driehonderd werknemers, verspreid over Limburg,  
Vlaams-Brabant en Antwerpen. IN-Z is erkend als lokalediensten-
economieonderneming en als dienstenchequebedrijf. 

In de algemene vergadering van IN-Z zetelen  
Maurice Vanoevelen, Jan Van Passel, Luc Bijnens, Patrick 
Carnotensis, Sylvain Maes, Staf Mariën, Rudi Reynaert,  
Jean-Pierre Van Baelen, Paul Verachtert en Roland  
Verbeek. 

In de raad van bestuur van IN-Z zetelen  
Maurice Vanoevelen (waarnemend voorzitter), Jan Van Passel 
(secretaris), Luc Bijnens, Patrick Carnotensis, Staf Mariën, 
Rudi Reynaert, Jean-Pierre Van Baelen, Paul Verachtert en 
Roland Verbeek.

Onze leden en ons bestuur

Huishoudhulp
Binnen het systeem van de diensten-
cheques bieden we huishoudhulp bij 
mensen thuis. We poetsen, wassen, 
strijken, koken en doen boodschappen. 
Ook houden we enkele strijkpunten open 
waar particulieren hun strijk kunnen bin-
nenbrengen. Onze huishoudhulp organi-
seren we sociaalflexibel. We stemmen de 
dienstverlening af op maat en voorzien 
in persoonlijke opvolging.

SOOP
Via onze zusteronderneming SOOP, 
wat staat voor Sociale Onderneming 
voor Opruimen en Poetsen, voeren we 
schoonmaak-, opruim- en logistieke 
opdrachten uit buiten het systeem van 
de dienstencheque. Deze opdrachten kun-
nen op regelmatige basis of occasioneel 
zijn. Sociale en duurzame tewerkstelling 
creëren is een uitdrukkelijke doelstelling 
van SOOP. 

Zorg
Wij zorgen voor mensen in de eenvoudige 
betekenis van ‘er zijn voor iemand’. We 
bieden laagdrempelige, niet-medische 
activiteiten zoals seniorenoppas aan 
huis, ondersteuning in woonzorgcentra, 
persoonlijke assistentie van personen met 
een handicap of gewoon wat hulp in het 
huishouden. Met onze activiteiten in de 
zorg ondersteunen we de zorgbehoevende 
en ontlasten we de mantelzorger. 

Kind & vrije tijd
In samenwerking met lokale actoren 
organiseren we activiteiten die de ont-
wikkeling van het kind kansrijker maken. 
Zowel in onze buitenschoolse kinderop-
vang en bredeschoolwerking, gericht 
op schoolgaande kinderen, als in onze 
preventieve gezinsondersteuning, gericht 
op kinderen van 0-3 jaar en hun gezin, 
ligt de focus op sociale participatie en 
superdiversiteit.

Horeca &  
sociaal toerisme 
Via zusteronderneming HOST, wat staat 
voor Horeca via Sociale Tewerkstelling, 
baten we het gastenverblijf ’t Dorpshuys 
in Opoeteren uit. Daarmee kiezen we 
voor lokaal, toegankelijk en duurzaam 
toerisme en geven we werknemers de 
mogelijkheid hun talenten te ontwik-
kelen. Onze toeristische vleugels slaan 
we ook uit in enkele lokale musea waar 
we het bezoekersonthaal waarnemen.

Projecten
IN-Z voorziet in een proeftuin waar op-
startende projecten kunnen ontkiemen 
en doorgroeien. Vandaag experimenteren 
we op het terrein van groenonderhoud, 
klussen, buurtgerichte zorg en vervoer-
diensten. Via zusteronderneming HOST 
zetten we in op soepbedeling en catering. 
Nieuwe uitdagingen staan steeds in het 
teken van de creatie van sociale en duur-
zame tewerkstelling. 

Wij zijn actief in de domeinen huishoudhulp, zorg, kind & vrije tijd  
en horeca & sociaal toerisme, en stampen regelmatig nieuwe projecten 
uit de grond.

Hier vind je ons
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Tewerkstelling 2017 in cijfers

Heel wat nieuwe projecten kregen het afgelopen jaar handen en 
voeten. In het domein kind & vrije tijd creëerden we sociale en 
duurzame tewerkstelling in de buitenschoolse kinderopvang. Ook 
onze eerste stappen in groenonderhoud en klussen leidden tot extra 
aanwervingen. In totaal telde IN-Z eind vorig jaar 1.206 medewerkers in 
de basiswerking, verspreid over de domeinen huishoudhulp, zorg, kind 
& vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en klus & groen.

Totaalaantal werknemers 
Op 31 december 2017 stelde IN-Z 1.329 werknemers tewerk: 
1.206 medewerkers in de basiswerking en 123 personen in de 
omkadering. In voltijds equivalenten (vte) telden we in totaal 
795,56 vte: 684,67 vte medewerkers in de basiswerking en 110,89 
vte in de omkadering.

Evolutie aantal medewerkers
Op een jaar tijd is IN-Z gegroeid van 1.173 medewerkers 
(31/12/2016) naar 1.206 medewerkers (31/12/2017), een toename 
van 33 koppen of 2,81%. Ten opzichte van twee jaar geleden 
(31/12/2015) steeg het aantal medewerkers met ruim een tiende 
(128 koppen of 11,87%). Al sinds onze oprichting in 1996 loopt 
het aantal medewerkers bijna onafgebroken in stijgende lijn.

Evolutie aantal medewerkers jaarlijks op 31/12

Samen met 1.034 andere  
medewerkers in de huishoudhulp, 

zet Dorien dagelijks haar beste  
beentje voor. IN-Z is actief in  
de domeinen huishoudhulp,  

zorg, kind & vrije tijd,  
horeca & sociaal toerisme en  

klus & groen, die samen  
1.206 medewerkers tellen. 
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Tewerkstellingsmaatregel
Voor ruim een derde van al onze medewerkers (36,91%) ont-
vingen we eind vorig jaar tewerkstellingssubsidies. Drie op 
tien medewerkers (363 koppen of 30,10%) vielen onder de 
tewerkstellingsmaatregel SINE. Voor 47 medewerkers (3,90%) 
vormde Activa de financieringsbasis. 26 medewerkers (2,16%) 
kwamen in aanmerking voor een Vlaamse ondersteuningspremie 
(VOP), 9 medewerkers (0,75%) voor een aanwervingsincentive 
voor langdurig werkzoekenden (AWI). Voor meer dan zes op 
tien medewerkers (63,10%) ontvingen we eind 2017 geen 
tewerkstellingssubsidies, omdat de medewerkers buiten de 
tewerkstellingsmaatregelen vielen of omdat de financiering 
afgelopen was. Ook aan deze medewerkers biedt IN-Z kansen 
op duurzame loopbaanontwikkeling

Tewerkstellingsmaatregel Koppen vte % koppen

Zonder tewerkstellingsstatuut 761 434,11 63,10

SINE 363 205,55 30,10

Activa 47 25,51 3,90

VOP 26 15,34 2,16

AWI 9 4,16 0,75

Totaal 1206 684,67 100,00

Jobtime
IN-Z biedt jobs op maat aan, waarbij de jobtime varieert naar-
gelang mogelijkheden en behoeften. De overgrote meerderheid 
van alle medewerkers (97,52%) werkte eind vorig jaar deeltijds. 
Ruim een derde (35,74%) werkte exact halftijds. Iets meer dan 
vier op tien medewerkers (41,54%) werkten meer dan halftijds 
maar minder dan voltijds. Een vijfde (20,24%) werkte eind vorig 
jaar minder dan 19 uur per week.

Jobtime Koppen %

Tussen 33,33% en 50% 244 20,24

Exact 50% (halftijds) 431 35,74

Tussen 50% en 75% 326 27,03

Exact 75% (drie vierde) 41 3,40

Tussen 75% en 100% 134 11,11

Exact 100% (voltijds) 30 2,48

Totaal 1206 100,00

Geslacht
Ruim negen op tien medewerkers (93,95%) zijn vrouwen. Het 
aandeel mannen (6,05% op 31/12/2017) steeg met bijna een 
vijfde (18,16%) ten opzichte van het jaar daarvoor (5,12% man-
nen op 31/12/2016) en met de helft (49,75%) ten opzichte van 
vijf jaar geleden (4,04% mannen op 31/12/2012).

Geslacht Koppen %

Man 73 6,05

Vrouw 1133 93,95

Totaal 1206 100,00

Leeftijd
Eind 2017 lag de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers 
op 44,51 jaar. Bij de medewerkers in de seniorenoppas lag 
dat gemiddelde op 53,32 jaar tegenover een gemiddelde van 
43,63 jaar bij de medewerkers huishoudhulp. Ruim vier op tien 
medewerkers van IN-Z (41,46%) zijn vijftigplussers. Bijna twee 
derde van alle medewerkers (65,84%) is ouder dan veertig jaar. 
Sociaalflexibele arbeidsvoorwaarden maken duurzame loop-
banen bij IN-Z mogelijk. (Min-)twintigers (12,52%) en dertigers 
(21,64%) zijn in de minderheid.

≥ 50 jaar

40-49 jaar

30-39 jaar

< 30 jaar
12,52%

21,64%
41,46%

24,38%

hooggeschoold 
(hoger onderwijs)

middengeschoold 
(secundair onderwijs)

laaggeschoold 
(<secundair onderwijs)

2,74%

76,53%

20,73%

Opleidingsniveau
Ruim drie vierde van alle medewerkers van IN-Z (76,53%) is 
laaggeschoold (zonder getuigschrift secundair onderwijs). Een 
vijfde (20,73%) is middengeschoold (getuigschrift secundair 
onderwijs). Per honderd medewerkers telden we eind 2017 
twee à drie hooggeschoolden (2,74%).

Opleidingsniveau Koppen %

Laaggeschoold (< secundair onderwijs) 923 76,53

Middengeschoold (secundair onderwijs) 250 20,73

Hooggeschoold (hoger onderwijs) 33 2,74

Totaal 1173 100,00

Nationaliteit
Ruim vijftien op honderd medewerkers (15,67%) die eind 2017 
bij IN-Z werkten, hebben een niet-Belgische nationaliteit. De 
vijf niet-Belgische nationaliteiten die het meest voorkomen 
bij onze medewerkers zijn de Nederlandse, Marokkaanse, 
Italiaanse, Poolse en Roemeense nationaliteit. In totaal telden 
we 42 verschillende nationaliteiten. Drie op tien medewerkers 
met een niet-Belgische nationaliteit dragen een nationaliteit 
van buiten de Europese Unie.

Nationaliteit Koppen %

Belg 1017 84,33

Niet-Belg, binnen EU 133 11,03

Niet-Belg, buiten EU 56 4,64

Totaal 1206 100,00

Leeftijd Aantal %

< 20 jaar 2 0,16

20 t.e.m. 24 jaar 51 4,22

25 t.e.m. 29 jaar 98 8,13

30 t.e.m. 34 jaar 132 10,95

35 t.e.m. 39 jaar 129 10,70

40 t.e.m. 44 jaar 141 11,69

45 t.e.m. 49 jaar 153 12,69

50 t.e.m. 54 jaar 226 18,74

55 t.e.m. 59 jaar 196 16,25

≥ 60 jaar 78 6,47

Totaal 1206 100,00

Dienstverlening Koppen  vte

Huishoudhulp 1035 577,12

Seniorenoppas 115 65,89

Aanvullende woonzorg 10 6,82

Kind & vrije tijd 43 27,73

Persoonlijke assistentie  
voor personen met een handicap 7 2,32

Horeca & sociaal toerisme 4 2,29

Klus & groen 3 2,50

Totaal 1217 –

Totaalaantal unieke werknemers 1206 684,67

Aantal medewerkers per dienst
85,05% van alle medewerkers werkte eind 2017 als huishoudhulp 
(1035 koppen of 577,12 vte). Ruim een op tien medewerkers 
(10,85%) werkte in het domein zorg (excl. huishoudhulp): 115 
koppen (65,89 vte) boden seniorenoppas, 10 koppen (6,82 vte) 
stonden in voor aanvullende woonzorg in woonzorgcentra 
en lokale dienstencentra en 7 koppen (2,32 vte) assisteerden 
personen met een handicap. 3,53% van alle medewerkers (43 
koppen of 27,73 vte) was binnen het domein van kind & vrije tijd 
actief in de buitenschoolse kinderopvang, bredeschoolwerking 
of preventieve gezinsondersteuning.

Toeleiding %

VDAB/Werkwinkel 42,96

Werknemers van IN-Z 27,07

Andere organisaties (OCMW, vakbond ...) 11,55

Folder/brochure/website IN-Z 8,30

Familie en/of kennissen 7,96

Vacature IN-Z in krant 2,16

Totaal 100,00

Toeleiding
Meer dan vier op tien medewerkers (42,96%) die het afgelopen 
jaar bij IN-Z aan de slag gingen, werden toegeleid door VDAB/
Werkwinkel. Ruim een vierde (27,07%) leerde ons kennen via 
andere werknemers van IN-Z, ruim een tiende (11,55%) via 
andere organisaties zoals het OCMW of een vakbond en nog 
eens 7,96% via familie of kennissen. Een op tien medewerkers 
(10,46%) solliciteerde naar aanleiding van onze folder, brochure 
of website, of reageerde op een vacature van IN-Z in de krant.

Aantal koppen en vte medewerkers op 31/12/2017

Toeleiding medewerkers in 2017 nieuw in dienst

Tewerkstellingsmaatregel medewerkers op 31/12/2017

Jobtime medewerkers op 31/12/2017

Geslacht medewerkers op 31/12/2017

Leeftijd medewerkers op 31/12/2017

Opleidingsniveau medewerkers op 31/12/2017

Nationaliteit medewerkers op 31/12/2017
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Afkomst Koppen %

Azië 75 19,23

Afrika 85 21,79

Zuid-Amerika 24 6,15

Noord-Amerika 4 1,03

Europa – EU 199 51,03

Europa – niet EU 3 0,77

Totaal 390 100,00

Afkomst
Bijna een derde van al onze medewerkers (32,34%) is van 
buitenlandse afkomst. Nederland, Turkije, Italië, Marokko en 
Polen vormen de top vijf van landen van herkomst. Bijna de 
helft van alle medewerkers van buitenlandse origine (48,97%) 
is afkomstig uit een land buiten de Europese Unie. 21,79% van 
de medewerkers van buitenlandse afkomst komt uit Afrika, 
19,23% uit Azië, 7,18% uit Amerika en 0,77% uit een Europees 
land dat niet tot de Europese Unie behoort. In totaal telden we 
eind vorig jaar 62 verschillende landen van herkomst onder 
onze medewerkers.

Afkomst Koppen %

Belgische afkomst 816 67,66

Buitenlandse afkomst 390 32,34

Totaal 1206 100,00

Taal 
Bijna vijftien op honderd medewerkers (14,47%) hebben een 
andere moedertaal dan het Nederlands. De meest voorkomende 
moedertalen naast het Nederlands zijn Turks, Arabisch, Frans, 
Pools en Italiaans. IN-Z voert een taalbewust personeelsbeleid 
met ondersteuningstools voor medewerkers met een beperkte 
kennis van het Nederlands.

Kortdurend ziekteverzuim
Per honderd werkuren telden we het afgelopen jaar 4,97 uren 
kortlopende ziekte (minder dan een maand ziekte) bij onze 
medewerkers. Van de werkuren huishoudhulp ging 5,07% op 
aan kortdurend ziekteverzuim, bij seniorenoppas was dat 3,48%. 
Het op maat afstemmen van jobs heeft een gunstig effect op 
het ziekteverzuim bij IN-Z.

Afdeling Aantal uren kortlopende ziekte  
per 100 werkuren

Huishoudhulp 5,07

Seniorenoppas 3,48

Totaal IN-Z 4,97

Gezinssituatie
Vier op tien medewerkers (39,97%) die eind 2017 bij IN-Z werkten, 
hebben een of meer kinderen die nog thuis wonen. Vijftien op 
honderd medewerkers (15,42%) zijn alleenstaanden met kin-
deren. Bijna drie op tien medewerkers (29,10%) geven aan dat 
gezinsomstandigheden de combinatie arbeid-privé bemoeilijken. 
Bij IN-Z beschikken alle medewerkers over regelmogelijkheden 
in functie van een haalbaar evenwicht tussen werk en gezin.

Gezinssituatie Koppen %

Alleenstaand geen inwonende 
kinderen 284 23,55

inwonende kinderen 186 15,42

Gehuwd/samenwonend geen inwonende 
kinderen 441 36,57

inwonende kinderen 295 24,46

Totaal 1206 100,00

Omkadering
Eind 2017 telde de omkadering van IN-Z in totaal 123 koppen 
(110,89 vte). Met 84,55% vrouwen (104 koppen) tegenover 15,45% 
mannen (19 koppen) is de omkadering overwegend vrouwelijk. 
De gemiddelde leeftijd van de omkadering lag eind vorig jaar 
op 37,16 jaar. Ruim een derde van de omkadering (35,77%) is 
veertigplus. Per honderd personeelsleden in de omkadering 
tellen we dertien (13,01%) vijftigplussers. Iets meer dan een 
vijfde van de omkadering (21,14%) zijn twintigers. 72,35% van 
de omkadering is hooggeschoold (65,85% hogeschool en 6,50% 
universiteit). Een vierde (25,20%) is middengeschoold en 2,45% 
is laaggeschoold. Ruim vier op tien personeelsleden van de om-
kadering (42,28%) staan als begeleider in voor de begeleiding en 
opvolging van medewerkers uit de basiswerking en van klanten. 
47,15% van de omkadering werkt in ondersteunende diensten 
en 10,57% geeft leiding. Met een ratio van 1 vte omkadering op 
7,20 vte medewerkers ligt de omkaderingsgraad bij IN-Z hoog 
in vergelijking met deze in reguliere dienstenchequebedrijven. 

Tewerkstelling SOOP
Ook via onze in 2013 opgerichte zusterorganisatie SOOP, Sociale 
Onderneming voor Opruimen en Poetsen, creëren we sociale 
en duurzame tewerkstelling. Eind vorig jaar telde SOOP 18 
medewerkers (7,45 vte): tien mannen en acht vrouwen. Op 
31/12/2017 lag hun gemiddelde leeftijd op 42,5 jaar. Voor 
acht van de achttien medewerkers ontving SOOP eind vorig 
jaar tewerkstellingssubsidies. Vier medewerkers vielen onder 
de tewerkstellingsmaatregel SINE, twee onder Activa. Twee 
medewerkers kwamen in aanmerking voor een Vlaamse on-
dersteuningspremie (VOP). Voor één medewerker kreeg SOOP 
een Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Personeelsleden omkadering  Koppen (%) vte

Staf- en administratieve medewerkers 58 (47,15) 49,19

Begeleiders 52 (42,28) 49,49

Leidinggevenden 13 (10,57) 12,21

Totaal 123 (100,00) 110,89

Afkomst medewerkers op 31/12/2017

Buitenlandse afkomst medewerkers op 31/12/2017

Kortlopende ziekte medewerkers in 2017

Gezinssituatie medewerkers op 31/12/2017

Personeelsleden omkadering op 31/12/2017
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Aan Marcel en  
5.331 anderen die kozen voor  

wat extra levenskwaliteit, bood  
IN-Z het afgelopen jaar 709.595 uren 
huishoudhulp en zorg. Het jaarlijks 

aantal uren gepresteerde dienst-
verlening van IN-Z verdubbelde  

bijna op tien jaar tijd.

Dienstverlening 2017 in cijfers

Onze dienstenwaaier spreidden we het afgelopen jaar weer wat  
meer open. We stampten nieuwe projecten uit de grond op het terrein 
van zorg, kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en klus & groen.  
En binnen het domein huishoudhulp openden we twee strijkpunten. 
Het totaalaantal uren individuele dienstverlening van IN-Z groeide  
van 702.958 uren eind 2016 naar 709.595 uren eind 2017.  
Het aantal klanten klom op tot 5.332.

Evolutie aantal uren individuele  
dienstverlening
Het totaalaantal gepresteerde uren individuele dienstverlening 
in de domeinen huishoudhulp en zorg steeg van 702.958 uren 
in 2016 naar 709.595 uren in 2017, een toename van 6.637 
uren of 0,94%. Ten opzichte van vijf jaar geleden (2012) steeg 
het totaalaantal uren individuele dienstverlening met ruim 
een tiende (10,76%). Op tien jaar tijd zagen we het aantal uren 
individuele dienstverlening bijna verdubbelen (toename van 
95,06% t.o.v. 2007).

20172016201520142013201220112010200920082007

363.780
394.995

442.606

509.749
553.421

640.680

718.422
696.125 692.199 702.958 709.595

Evolutie aantal uren dienstverlening 2007-2017
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Soort dienstverlening Uren %

Huishoudhulp 643.555 90,69

Seniorenoppas 63.671 8,97

Persoonlijke assistentie voor personen  
met een handicap 2.369 0,33

Totaal 709.595 100,00

Seniorenoppas Aandeel (%) t.o.v.  
totaalaantal uren seniorenoppas

Avond (na 18u) 11,53

Weekend 16,54

Feestdagen 1,80

Totaal 29,88

Huishoudhulp Aandeel (%) t.o.v.  
totaalaantal uren huishoudhulp

Avond (na 18u) 5,47

Weekend 3,08

Feestdagen 0,34

Totaal 8,89

Soort dienstverlening Aantal (%)

Huishoudhulp 5035 94,43

Seniorenoppas 415 7,78

Persoonlijke assistentie voor  
personen met een handicap 8 0,15

Totaalaantal klanten 5458 100,00

Totaalaantal unieke klanten 5332 –

Aantal uren individuele dienstverlening 
Het afgelopen jaar boden we in totaal 709.595 uren individuele 
dienstverlening in de domeinen huishoudhulp en zorg. De vraag 
naar huishoudelijke hulp met dienstencheques blijft de koploper. 
Negen op tien uren individuele dienstverlening (90,69%) werden 
besteed aan huishoudhulp. Seniorenoppas nam 8,97% van het 
totaalaantal uren individuele dienstverlening voor haar rekening. 
0,33% van de gepresteerde uren individuele dienstverlening ging 
naar persoonlijke assistentie voor personen met een handicap. 

Bovenop het totaalaantal geregistreerde uren individuele dienst-
verlening in de domeinen huishoudhulp en zorg, verleenden we 
diverse diensten in de domeinen kind & vrije tijd, zorg, horeca 
& sociaal toerisme en in onze projectwerking. Deze diensten 
werden niet opgenomen in het totaalaantal uren individuele 
dienstverlening, omdat de dienstverlening binnen die kaders 
werd aangeboden op collectief niveau (zie blz. 16).

Aandeel atypische uren individuele  
dienstverlening 
Tewerkstelling op maat maakt flexibele dienstverlening mogelijk. 
Vooral in het domein zorg is de vraag naar diensten buiten de 
reguliere uren groot. In 2017 werden drie op tien uren senio-
renoppas (29,88%) gepresteerd op atypische uren: 11,53% op 
avonden, 16,54% in het weekend en 1,80% op feestdagen. Ook 
in het domein huishoudhulp met dienstencheques vonden bijna 
negen op honderd gepresteerde uren (8,89%) plaats buiten de 
reguliere uren: 5,47% op avonden, 3,08% in het weekend en 
0,34% op feestdagen.

Aantal klanten individuele dienstverlening
Bij de individuele dienstverlening in de domeinen huishoudhulp 
en zorg telden we het afgelopen jaar 5.332 klanten. Ruim negen 
op tien klanten (94,43%) deden beroep op onze huishoudhulp, 
7,78% op seniorenoppas en 0,15% op persoonlijke assistentie 
voor personen met een handicap.

Woonplaats
Acht op tien klanten van onze individuele dienstverlening in 
huishoudhulp en zorg (80,59%) wonen in Limburg. Een zesde 
van onze klanten (16,62%) woont in Vlaams-Brabant. Een 150-
tal klanten woont in de provincie Antwerpen (146 koppen of 
2,73%) of Luik (3 koppen of 0,06%).

Woonplaats Aantal %

Limburg 4297 80,59

Vlaams-Brabant 886 16,62

Antwerpen 146 2,73

Luik 3 0,06

Totaal 5332 100,00

Leeftijd
Drie vierde van alle individuele klanten (74,45%) is vijftigplus. 
Per twintig klanten telden we negen zeventigplussers (45,55%). 
13,05% van alle klanten was vorig jaar jonger dan veertig. Bij 
de klanten seniorenoppas zijn tachtigplussers het sterkst verte-
genwoordigd met 63,37% tegenover 36,63% vijftigers, zestigers 
en zeventigers. Ook binnen het domein huishoudhulp is het 
aandeel ouderen groot met ruim vier op tien zeventigplussers 
(42,70%) en bijna drie vierde vijftigplussers (72,33%) tegenover 
27,67% twintigers, dertigers en veertigers.

≥ 70 jaar

50-69 jaar

30-49 jaar

< 30 jaar

2,13%

23,43%

28,89%

45,55%

Leeftijd Huishoudhulp % Seniorenoppas % Persoonlijke  
assistentie Totaal %

< 20 jaar –

27,67

–

–

– 0

25,55
20-29 jaar 116 – – 116

30-39 jaar 596 – – 596

40-49 jaar 681 – 2 683

50-59 jaar 777

72,33

40

36,63

2 819

74,45

60-69 jaar 715 41 2 758

70-79 jaar 836 71 1 908

80-89 jaar 1049 169
63,37

1 1219

90-plus 265 94 – 359

Totaalaantal klanten 5035 100,00 415 100,00 8 5458 100,00

Totaalaantal unieke klanten 5332

Aantal gepresteerde uren individuele dienstverlening in 2017

Seniorenoppas op atypische uren in 2017

Huishoudhulp op atypische uren in 2017

Aantal klanten individuele dienstverlening in 2017

Geografische spreiding klanten in 2017

Leeftijd klanten in 2017
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Collectieve dienstverlening 
Naast individuele dienstverlening in de domeinen huishoudhulp 
en zorg, boden we het afgelopen jaar diensten op collectief 
niveau in de domeinen zorg, kind & vrije tijd, horeca & sociaal 
toerisme en in onze projectwerking. 

Zorg
In woonzorgcentrum Toermalien van OCMW Genk en woon-
zorgcentrum Bloesemhof van OCMW Borgloon boden we in 
totaal 6.101 uren aanvullende woonzorg aan bewoners van 
verschillende afdelingen. In het lokaal dienstencentrum Den 
Dries in Wellen verleenden we logistieke en aanvullende dien-
sten aan daggebruikers. In het inloophuis De Compagnie in 
Munsterbilzen onthaalde onze brugfiguur bezoekers met een 
psychische kwetsbaarheid. 

Kind & vrije tijd 
In Sint-Truiden, Heers, Overpelt en Borgloon boden we een 
bredeschoolwerking aan kleuters en leerlingen van verschil-
lende kleuter- en basisscholen uit diverse onderwijsnetten. 
Vanuit IN-Zetje in Beringen organiseerden we preventieve 
gezinsondersteuning in de vorm van voorschoolse klasjes en 
oudersalons die door in totaal 103 gezinnen werden bezocht. 
Via de integratiewerking De Babbelladder boden we speelse 
taalstimulering aan tal van jonge kinderen uit Sint-Truiden. In 
Leuven, Kortessem, Hasselt en Borgloon ondersteunden we de 
buitenschoolse kinderopvang van kleuters en leerlingen van 
verschillende kleuter- en basisscholen. 

Horeca & sociaal toerisme 
In ons gastenverblijf ’t Dorpshuys registreerden we 339 boekin-
gen (522 overnachtingen) voor in totaal 968 personen. In het 
fruitstreekmuseum van Borgloon namen we tussen april en sep-
tember het bezoekersonthaal van dagtoeristen en groepen waar. 

Projecten 
In het kader van klus & groen boden we technische en logistieke 
diensten van algemeen nut in Hoeselt, Kinrooi en Wellen. Via 
HOST startten we met soepbereiding en -bedeling op kleine 
schaal. Met het cateringteam van HOST draaiden we proef op 
meerdere locaties voor verschillende doelgroepen binnen IN-Z. 

Dienstverlening SOOP 
Onze zusterorganisatie SOOP, Sociale Onderneming voor 
Opruimen en Poetsen, leverde het afgelopen jaar 7.597 uren 
dienstverlening waarvan 6.931 uren schoonmaak (91,23%) en 
666 uren opruimopdrachten (8,77%). Het aantal klanten steeg 
van 71 in 2016 naar 80 in 2017.

Geslacht
Ruim zes op tien individuele klanten van IN-Z (61,80%) zijn 
vrouwen tegenover 38,20% mannelijke klanten. Bij de klanten 
seniorenoppas telden we iets meer dan twee derde (67,23%) 
vrouwen tegenover iets minder dan een derde (32,77%) mannen. 
Bij persoonlijke assistentie voor personen met een handicap 
telden we evenveel mannelijke (4 koppen) als vrouwelijke 
klanten (4 koppen). 

Nationaliteit en afkomst
2,35% van alle individuele klanten is niet-Belg. Naast de Belgi-
sche nationaliteit komen de Nederlandse, Italiaanse, Turkse, 
Duitse en Marokkaanse nationaliteit het meest frequent voor. 
Per honderd klanten telden we vorig jaar vijf klanten (5,06%) 
van buitenlandse afkomst. Italië, Nederland, Turkije, Polen 
en Duitsland vormen naast België de top vijf van landen van 
herkomst onder de klanten. 

Gezinssituatie
Vier op tien klanten (40,23%) zijn alleenstaand. In het domein 
zorg telden we de meeste alleenstaande klanten. Ruim twee 
derde van alle klanten seniorenoppas (67,71%) hebben geen 
partner (meer).

Op 24 oktober 2017 won IN-Z de HR-award die Voka – Kamer van Koophandel Limburg jaarlijks uitreikt aan een onderneming die opmerkelijk presteert 
op het vlak van humanresourcesmanagement. Een mooie bekroning voor meer dan twintig jaar sociale en duurzame tewerkstelling. 

2017 
in beeld



18 IN-Z jaarverslag 2017 19IN-Z jaarverslag 2017

1. Om de weg naar sociale integratie wat minder 
hobbelig te maken, richt de brede school van IN-Z 
in Sint-Truiden sinds september 2017 haar pijlen op 
anderstalige nieuwkomers uit OKAN-klassen. 

2. Het afgelopen jaar versterkten we de buiten-
schoolse kinderopvang in Leuven, Borgloon, Kortes-
sem en Hasselt, waarmee we bouwden aan extra 
tewerkstelling in de lokale diensteneconomie. 

3. Op 27 april 2017 won onze brede school in 
samenwerking met Stad Sint-Truiden de Gouden 
Kinderschoen. Met deze trofee bekroont de VVSG 
lokale besturen die schitteren in hun kinderopvang-
beleid.

1 2

3

1. Sinds september 2017 biedt IN-Z logistieke 
ondersteuning, seniorenassistentie en een 
warm onthaal in lokaal dienstencentrum  
Den Dries in Wellen. 

2. Medewerker Sevgyul bewees vorig jaar dat 
het intensief opleidings- en tewerkstellings-
traject van Stad Genk, VDAB, het Centrum 
voor Basiseducatie en IN-Z langdurig werk-
zoekenden succesvol kan activeren. 

3. IN-Z biedt duurzame jobkansen aan 
asielzoekers, die op de wereldvluchtelingen-
dag op 20 juni 2017 extra in de bloemetjes 
werden gezet.

4. Samen tegen armoede! Dat signaal gaven 
we met een beker soep op de stoep op het 
wereldfeest van IN-Zetje, ons project voor 
preventieve gezinsondersteuning.

1 2

3

4



20 IN-Z jaarverslag 2017 21IN-Z jaarverslag 2017
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4

1. Sinds september 2017 
vormt IN-Z een warme  
schakel in het inloophuis  
De Compagnie in Munster-
bilzen, een ontmoetingsplek 
voor mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid.

2. Met steun van het Euro-
pees Sociaal Fonds (ESF) zet 
IN-Z sinds 1 juli 2017 in op 
doorstroom van medewer-
kers uit de lokale diensten-
economie naar de reguliere 
sector. 

3. In het Fruitstreekmuseum 
van Borgloon klopt sinds  
1 april 2017 een IN-Z-hart.  
Enthousiaste IN-Z-medewerkers onthalen er  
bezoekers en verkopen er fruitige streekproducten.

4. Met gloednieuwe elektrische fietsen die sinds  
begin 2017 te huur worden aangeboden, draagt ook  
’t Dorpshuys, het gastenverblijf van IN-Z, duurzame 
mobiliteit hoog in het vaandel.

1. Medewerker Stefan kiest resoluut voor de 
elektrische fiets, net als IN-Z die met steun 
van het Pendelfonds duurzame mobiliteit 
promoot. In 2017 reden 218 IN-Z-medewer-
kers samen 183.678 kilometer met een e-bike 
van IN-Z.

2. IN-Z stoomde twee strijkpunten met dien-
stencheques klaar in 2017, een in Brasschaat 
en een in Peer. 

3. Recepties, broodjeslunches, koude en 
warme buffetten … in 2017 leerde IN-Z de 
kneepjes van het vak om in 2018 te kunnen 
doorstarten in catering. 

4. In het najaar van 2017 zetten enkele han-
dige harry’s van IN-Z in samenwerking met 
de gemeenten Hoeselt en Kinrooi hun eerste 
stappen in het domein klus en groen. 

1 3

2

4
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Met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme 
en klus & groen, toonde IN-Z zich het afgelopen jaar van vele markten thuis. We speelden in op 
gevarieerde noden in onze samenleving. En we boden een duurzame werkplek aan een brede 
groep van mensen. Eind 2017 telden we 1.206 medewerkers in de basiswerking, onder wie 32% 
van buiten landse afkomst uit in totaal 62 verschillende landen. Een cijfer waar we fier op zijn, en 
waarmee we vol overtuiging willen bouwen aan een cultuursensitieve, superdiverse samenleving. 

Evenredige participatie aan de arbeidsmarkt, daar blijven we voor gaan. Ook in het domein huishoud-
hulp met dienstencheques, waar we met 77% kortgeschoolden en 41% vijftigplussers aanzienlijk  
hoger scoren dan gemiddeld in het stelsel. Hoe diverser de instroom, hoe rijker de mogelijkheden 
om antwoorden op maat te formuleren. Laagdrempelige antwoorden op vragen van particulieren, 
maar ook van zorgondernemers en lokale besturen. 

Aan de vooravond van de lokale verkiezingen zijn we overtuigd van het belang van lokale diensten 
voor het lokaal sociaal beleid. Door in te zetten op talent, faciliteren ze continuïteit en kwaliteit 
in de dienstverlening. Met onze breed opengespreide waaier aan activiteiten in de lokale dien-
steneconomie, kunnen we meer dan ooit aanvullen op het draagvlak van burgers, families en 
vrijwilligers aan de ene kant en van professionele private en publieke diensten aan de andere 
kant. En kunnen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank bieden 
naar duurzame tewerkstelling. Van de Vlaamse beleidsmakers vragen we dan ook garanties om 
de lokale diensteneconomie financieel leefbaar te houden. We hopen dat er ook na vandaag een 
stevig beleids- en instrumenteel kader op tafel zal liggen, zodat we samen met lokale actoren 
kunnen bouwen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Wij zijn er alvast klaar voor.

Morgen
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U vindt ons ook op

Vzw IN-Z hoofdzetel
Schaapsdries 2, 3600 Genk 
089 32 28 10 
info@in-z.be | www.in-z.be
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