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LICHTWERK CV ERKEND ALS SOCIALE ONDERNEMING
De recent omgevormde coöperatieve vennootschap Lichtwerk, die als doel heeft om bij
te dragen tot een 100% inclusieve arbeidsmarkt en samenleving, is erkend als sociale
onderneming. Dat maakte de FOD Economie zopas bekend. "Met Lichtwerk cv willen we
een maatschappelijke winst genereren", zegt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste.
Het West‐Vlaamse Lichtwerk is een spin‐off van maatwerkbedrijf Mariasteen, Groep Gidts en
werkplekarchitect emino. Ondersteund door haar Amerikaanse tech‐partner Light Guide, een
wereldspeler op het vlak van Industrial Augmented Reality, zorgt Lichtwerk voor de
implementatie van slimme assistieve werk‐ en opleidingsposten in heel diverse bedrijven en
sectoren, met speciale aandacht voor maatwerkbedrijven en de sociale economie.
Vice‐eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre‐Yves Dermagne erkende
Lichtwerk cv als sociale onderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2021.
Lichtwerk werd bij het omvormingproces begeleid door de coöperatieve dienstverlening van
Cera en kan rekenen op financiering door Trividend, het Vlaams Participatiefonds voor de
Sociale Economie.

Positieve impact op kwaliteit, efficiëntie en welbevinden
Lichtwerk en zusterbedrijf Mariasteen hebben een
ruime ervaring in het gebruik van assistieve
technologie, digitale werkinstructies en Augmented
Reality‐oplossingen zoals Light Guide. "Het gebruik
van Light Guide verhoogt niet alleen de
productiekwaliteit en de efficiëntie op werkvloer,
het zorgt ook voor een hoger welbevinden van
(kwetsbare) medewerkers", zegt coördinator Lieven
Bossuyt.

Cultuur van mede‐ondernemerschap
Patricia Adriaens, voorzitter: "Lichtwerk cv focust op 'technology first' dienstverlening,
inclusieve technologie en een 'Go digital, stay human'‐aanpak. Zo wil ze kwetsbare groepen
ondersteunen in het verkrijgen van een volwaardige plaats in de samenleving, zowel in de
domeinen tewerkstelling en opleiding als in de andere levensdomeinen. Hiertoe richt Lichtwerk
zich als coöperatieve en sociale onderneming op zowel de kwetsbare groepen zelf als op de
bedrijven en organisaties die deze groepen tewerkstellen, begeleiden of op een andere manier
ondersteunen. Een cultuur van mede‐ondernemerschap staat daarbij centraal."

Met de steun van Trividend en onder begeleiding van Cera
Voor Pieter‐Jan Van de Velde van Trividend is
investeren in Lichtwerk een mooie opportuniteit:
"Trividend gelooft in een inclusief Vlaanderen waarin
elk talent een job vindt in lijn met zijn capaciteiten.
Daarom financiert en ondersteunt Trividend
impactgerichte ondernemingen met een duidelijke
visie. Lichtwerk is zo een bedrijf. Het
samenwerkingsverband is een uniek voorbeeld van
hoe maatwerkbedrijven de lead kunnen nemen bij
technische innovatie."
Lieve Jacobs, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera: "Lichtwerk heeft gekozen voor het
coöperatieve ondernemingsmodel, wat een belangrijk model is voor mensen om
gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken of bewuster en socialer te ondernemen. In die
zin is Lichtwerk een inspirerend voorbeeld voor ondernemers die vanuit een gedeelde ambitie
maatschappelijke impact nastreven."
Lees meer over coöperatief ondernemen of over de kenmerken van sociale ondernemingen

Over Lichtwerk
Lichtwerk (Hooglede‐Gits – België) ondersteunt maatwerkbedrijven, de
maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme
assistieve productietechnologie. Lichtwerk zorgt voor advies,
infrastructuur en opleiding. De innovatieve oplossingen van Lichtwerk zijn
toepasbaar in alle sectoren en reguliere bedrijven, als permanente
ondersteuning of als training.
Meer info: www.lichtwerk.io

Over Light Guide
Light Guide en moederbedrijf OPS Solutions
(Wixom, Michigan – USA) ontwikkelen sinds 2005
gepatenteerde Augmented Reality‐oplossingen
die operatoren ondersteunen bij het uitvoeren
van complexe processen. De oplossingen van
Light Guide worden onder meer gebruikt in de
auto‐assemblage, vliegtuigindustrie,
productiebedrijven, de voedingsindustrie en
medische sector. Light Guide heeft haar
hoofdkwartier in Wixom, Michigan, USA, en kantoren in Praag (Tsjechië) en Suzhou (China).
Meer info: www.lightguidesys.com of www.lightguidesys.eu
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