
 
 
Lopende projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking 
tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen 

1. Ryhove vzw in samenwerking met Brouwerij Huyghe  
Installatie pneumatische arm 
Een nieuwe pneumatische arm met een snelle, soepele en ergonomische bediening wordt bij 
brouwerij Huyghe geïnstalleerd. Deze gedeeltelijke automatisatie zorgt ervoor dat de capaciteit 
met 50% kan verhoogd worden. De doelgroepmedewerkers van vzw Ryhove kunnen op die 
manier van zuiver manueel werk doorgroeien naar machine-operator en kunnen met zekerheid 
voor een lange tijd aan het werk blijven.  
 

2. Aarova vzw in samenwerking met Piemont Puro 
Aarova maakt verse artisanale pasta in opdracht van Piemont Puro (dit onder de merknaam 
‘Pastati’). Pastati concentreert zich voortaan volledig op de verkoop en de ontwikkeling van 
recepten. Aarova neemt het volledige productieapparaat over en investeert bijkomend in een 
nieuwe machine.  
De nieuwe machine laat toe de druk weg te nemen van de werknemers (ieder op zijn tempo), 
flexibeler te plannen en minder afhankelijk te zijn van een technisch probleem. Deze 
doorgedreven specialisering (vaardigheden) en organisatie (professionalisering) bewerkstelligt 
een meer duurzame samenwerking en groei. 
 

3. Groep Intro vzw in samenwerking met Bizbike  
Samen voor een duurzame en inclusieve dienstverlening! 
Bizbike, een bedrijf dat elektrische fietsen levert aan bedrijven en onderhoud en herstel van 
fietsen voorziet, organiseert met Groep Intro twee servicepunten in Deinze en Zottegem. Groep 
Intro medewerkers zorgen mee voor de promo, het onderhoud en reparatie van (elektrische) 
fietsen. Zo krijgen klanten extra servicepunten dicht bij huis of hun bedrijf en krijgen de 
doelgroepmedewerkers de kans om extra soft skills en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. 
 

4. Labeur vzw in samenwerking met GramDesign   
Schuifmeubel S.G./Schuifmeubel Sociaal Gemaakt 
Recup Design, de houtafdeling van de sociale werkplaats vzw Labeur ontwikkelt en produceert 
een aanbod van "schuifmeubelen", meubelen die niet gevezen maar in elkaar geschoven worden.  
Het project zet in op een meer marktvaardig handelen van de houtafdeling en het ontwikkelen 
van activiteiten die aangepast zijn aan het huidig profiel van de doelgroepmedewerkers. De 
reguliere partner GramDesign, de meubelontwerpstudio van ondernemer Lam Moreels, coacht en 
begeleidt deze productontwikkeling vanuit de kennis en ervaring binnen de eigen werking en 
behoeften. 
 

5. B-Visible in samenwerking met Compaan-Job&Co vzw    
Be-visible! 
B-Visible dat tal van klussen in de bouwsector uitvoert, investeert in opleiding, begeleiding en 
coaching van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Techniekers en vakmensen kunnen ingezet worden op gespecialiseerde opdrachten en meer 
complexe opdrachten. Bijkomende tewerkstelling wordt gerealiseerd voor 
doelgroepmedewerkers, dit met het oog op de doorstroom naar het normale arbeidscircuit. 


