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Brussel, 17 maart 2023 

Manufast kondigt een groot collectief ontslagplan aan: 
het personeel, dat uit mindervalide werknemers bestaat, is er 

kapot van. De woede slaat toe. 

Manufast is een Beschutte Werkplaats in het Brusselse Gewest die +/- 380 werknemers 
tewerkstelt en voornamelijk bestaat uit mindervalide of kwetsbare werknemers. De werkvelden 
zijn divers zoals datamanagement, printing, logistiek, opslag, e-picking,... 

Deze onderneming, die beweert deel uit te maken van de sociale economie, wordt verondersteld 
mensgericht te zijn. Haar missie is werk te geven aan mensen met een handicap en Manufast 
wordt hiervoor grotendeels gesubsidieerd door  PHARE. Dit bedrijf heeft zojuist aangekondigd 
minstens 100 van deze werknemers te willen ontslaan! 

Deze gespecialiseerde werkkrachten zijn niet meer weg te denken uit de Brusselse 
arbeidswereld en ze zouden  gemakkelijk de outsourcing kunnen vervangen die steeds vaker in 
het buitenland wordt toegepast. 

Zo'n ontslag is simpelweg ondenkbaar en zou een echt sociaal bloedbad veroorzaken voor deze 
gezinnen, maar ook voor de subsidiërende overheden te Brussel! 

Bij de aankondiging van de start van een Renault-plan deze woensdag was er onbehagen onder 
de werknemers. Veel koppels en gezinnen werken in deze Beschutte Werkplaats. Het personeel 
is volledig geconsterneerd en heeft de vreselijke indruk een situatie te herbeleven die al in 2012 
werd meegemaakt, maar erger (destijds werden ontslagen werknemers een paar maanden later 
opnieuw aangeworven : de ontslagen waren verkeerd ingeschat!). Teneinde het voortbestaan 
van de werkplaats te garanderen, werden deze eerdere ontslagen gevolgd door het aanwerven 
van opeenvolgende managers met zeer hoge salarissen! 

Op het eerste gezicht ontwaren de vakbonden tekortkomingen en slechte managementskeuzes 
die te veel gebaseerd zijn op winstbejag in plaats van in te spelen op de vaardigheden van de 
werknemers met een handicap. Voorts wordt er mogelijks te laat in gang geschoten om de 
bestaande steun en financieringsmechanismen in de Brusselse non-profitsector aan te vragen. 
Manufast is nog steeds niet in staat om een coherent plan voor de toekomst te presenteren dat 
het bedrijf zou redden ! 

De vakbonden zijn de stem van alle werknemers die in de Beschutte Werkplaatsen 
tewerkgesteld zijn. Ze dulden geen ontslagen! Het is onaanvaardbaar om kwetsbare 
werknemers te ontslaan in een dergelijke economische situatie ! De werknemers zullen de 
rekening voor het falende management niet betalen! 

 


