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“Think global, act local, … start personal.”
Filip Vanlommel, 

Algemeen Directeur De Winning

Voorwoord
In het vierde duurzaamheidsrapport staan we stil bij de verwezenlijkingen 
én de toekomst van De Winning groep. Niet alleen intern of rond onze eigen 
kerktoren, we kijken ook naar onze impact op de wereld rond ons. Op onze 
medewerkers, onze doelgroep en de organisaties waarmee we samenwerken. 
Met hun getuigenissen in dit rapport vertellen ze zelf wat De Winning voor 
hen betekent.

Reflecteren en vooruit kijken
Onze missie, visie, strategie en cultuur vormen de 

basis voor onze inspanningen rond duurzaam en 

sociaal ondernemerschap. Als we willen inspelen 

op de steeds sneller wijzigende omstandigheden 

waarin we moeten ondernemen, moeten we regel-

matig reflecteren op waarmee we bezig zijn. En 

vooral: vooruit kijken. De duurzaamheidsdoelstel-

lingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen 

daarbij een belangrijke leidraad. Doorheen het hele 

rapport geven we met een icoontje aan waar we 

ook onze bijdrage leveren aan deze doelstellingen.  

We mogen immers niet blind zijn voor de wereld-

wijde uitdagingen.  Think global, act local, … start 

personal. 

Strategie 2020
Wat veranderde er in 2016? We formuleerden onze 

nieuwe bedrijfsstrategie 2020, en legden doelstellin-

gen vast die we vertaalden in heel concrete operatio-

nele doelen en acties. En mogelijk nog belangrijker: 

we bespraken onze organisatiecultuur en legden die 

vast. We zijn een lerende organisatie waar vertrou-

wen en empowerment moet leiden tot samenwer-

king, betrokkenheid en groei. We willen immers bij 

uitstek een goede werkgever zijn waar medewerkers 

kunnen groeien, waar talenten welkom zijn om zich 

verder te ontwikkelen. 

Met iedereen
Dit rapport informeert hierover in alle openheid en 

transparantie voor al onze stakeholders, zoals het 

Departement Werk en Sociale Economie van de 

Vlaamse overheid. Want als we de uitdagingen van 

morgen willen aangaan, doen we dit samen. Met 

alle medewerkers en bestuurders, met alle partners, 

klanten, leveranciers en iedereen die betrokken is. 

Dit rapport is dan ook een uitnodiging om samen 

en in overleg aan de toekomst van De Winning te 

werken.

Veel leesplezier.
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Via partnerschap-
pen naar een 
netwerkorganisatie 
over grenzen heen 
groeien.

Proactief inspelen 
op de verruimde 
maatschappelijk 
kwetsbare groepen 
en hun omgeving en 
dit op micro, meso 
en macro niveau.

Bij ons werken 
medewerkers met 
passie en  
verbondenheid.

Groeien tot een 
toonaangevend 
bedrijf in de sector 
van bioproductie en 
biodistributie.

Verder groeien als 
HR-expert vanuit 
bestaande expertise 
en nieuwe  
technieken.

Onze marktpositie 
en interne werking 
versterken op het 
domein van  
Natuur & Groen.

De Winning
De Winning is een groep van verschil-
lende vzw’s die werkt rond tewerk-
stelling of opleiding van mensen die 
moeilijk aansluiting vinden met de 
arbeidsmarkt. 

We leveren diensten en producten in de clusters 

Natuur & Groen, Land- & Tuinbouw, Voeding & 

Distributie, Opleiding & Begeleiding. 

Daarnaast is De Winning (mede)oprichter van Talea 

cvba-so en vzw Centrum Duurzaam Groen, die daar-

mee een preferred partner van De Winning zijn.

Missie, visie, waarden
De missie van De Winning heeft als basis: 

Samen (met onze medewerkers en partners) 
Groeien (als persoon en organisatie)  
en Ondernemen (voor mens en milieu). 
Deze missie werd vastgelegd in het strategisch 

plan 2016-2020 dat in het voorjaar van 2016 werd 

voorgesteld. De Winning streeft in dit plan naar 

zes strategische doelen, telkens opgebouwd uit 

operationele doelen en heel concrete acties. In het 

strategisch plan werd voor elke actie de middelen, 

een timing, de uitvoerder en de verantwoordelijke 

vastgelegd. 

1 2 3 4 5 6

De waarden waar alles rond draait zijn respect, kwaliteit, professionaliteit, samenwerking en participatie!
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Organisatiecultuur
Vanuit de ervaringen in een lerend netwerk rond  

‘innovatieve arbeidsorganisatie’ en aangewakkerd 

door de stelling ‘structure follows strategy but  

culture eats strategy and structure for breakfast’ 

hebben we samen met de medewerkers de gewens-

te organisatiecultuur vastgelegd. 

Deze werd vastgelegd in 43 principes. Deze princi-

pes zijn spelregels en normen, ze kwamen in mei 

2016 tot stand na input van al onze medewerkers. 

Ze zijn gebaseerd op onze missie, visie en strategie, 

en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De 43 principes werden verdeeld onder zes thema’s:

 1. nemen van beslissingen

 2. communicatie

 3. vergaderen

 4. samenwerken en betrokkenheid, klanten

 5. partners en omgaan met verbetering

 6. duurzaamheid 

Leidinggeven binnen De Winning
Een leidinggevende van De Winning kan vier rollen 

opnemen: hij of zij is een leider, ondernemer, 

manager of coach. Het managementteam werkte 

voor elke rol spelregels uit - principes - die werden 

afgeleid van de missie, visie, strategie en principes 

van de organisatiecultuur. Ze werden goedgekeurd 

door de Raad van Bestuur.

Organisatiestructuur
Officieel bestaat De Winning uit vier vzw’s die nauw met elkaar verbonden zijn: Vzw De Winning – Maatwerk, Vzw De Winning – Lokale Diensteneconomie, 

Vzw De Winning – Opleiding & Begeleiding en Vzw De Winning – Werkervaring.

In de praktijk werkt De Winning in een aantal operationele eenheden, of business units (BU’s). De centrale diensten zorgen voor ondersteuning: administratie, de 

financiële dienst en facilities, en de personeels- en HR-dienst. Vanuit De Winning nemen we ook bestuurlijke verantwoordelijkheid op binnen Talea cvba-so en vzw 

Centrum Duurzaam Groen.

Managementteam
Aan het hoofd van elke business unit staat een 

business verantwoordelijke. Al deze business 

verantwoordelijken samen, vormen samen met de 

HR-manager en de financieel manager het manage-

mentteam. Dit team staat onder leiding van de 

algemeen directeur die ook de schakel vormt tussen 

dit managementteam en de Raad van Bestuur.  

Leden managementteam: 

Lieve Vaes, Jan Geuns, Rik Decelle,  

Joris Mechelmans, Stewart Schouterden,  

Sabien Stockx, Marlies Merken en Marc Cuppens

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit een vertegen-

woordiging vanuit de Broeders van Liefde, lokale 

vertegenwoordigers van OC Sint-Ferdinand en on-

afhankelijke bestuurders. De Raad van Bestuur telt 

ook enkele adviserende leden, zoals de voorgaande 

algemeen directeur.

In 2016 kwam de Raad van Bestuur zes keer bijeen. 

Het managementteam vergadert wekelijks. De alge-

mene vergadering vergaderde twee keer. 

Vaste leden Raad van Bestuur:   

Br. René Van Tichtelt, Br. Louis Verschueren,  

Jean Hulshagen, Jan Honinx, Mario De Maet,  

Peter Boon en Rik Ouvry 

Adviserende leden Raad van Bestuur:  

Katrien Gerits, Stef Vercruyse, Johan Bortels en 

Edwin Michiels

Overleg 
Overleg is heel belangrijk in De Winning. Er wordt 

dan ook constant overleg gepleegd tussen de ver-

schillende deelteams van een business unit, tussen 

de business units onderling, tussen de trajectbe-

geleiders (van BU Opleiding & Begeleiding) en de 

verschillende BU’s, tussen de BU’s en de financiële 

dienst en de personeelsdienst. 

  

Opleiding & Begeleiding

Land & Tuinbouw

Natuur & Groen Lummen

Natuur & Groen Genk

Natuur & Groen Hechtel-Eksel

Voeding & Distributie

Paard & Kracht

DIRECTIE

Raad van Bestuur
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Algemene Vergadering

Onze uitdaging 2017
Voor elke business unit enkele streefcij-
fers, kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) 
vastleggen en dit zowel op personeels- 
als financieel beleid.

Die kunnen we dan op een regelmatige 
basis vergelijken met de werkelijke stand 
van zaken.
 



1110

Erkenningen

Economie
Erkenning aannemer klasse 1 voor categorie G3: 

beplantingen

Erkenning aannemer klasse 2 voor categorie C3: 

niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswe-

gen, allerhande, niet elektrische veiligheidsinrichtin-

gen, afsluitingen en schermen

Vlaanderen is Natuur - ANB
Erkend bosexploitant

Werk.be
Erkenning maatwerkbedrijf (sociale werkplaats)

Erkenning lokale diensteneconomie

Erkenning arbeidszorg

 

Vlaanderen 
is zorgzaam samenleven - Welzijn 
Erkenning arbeidszorg

  

FAVV
Erkend hoeveproducent

Gecertifieerd bio producent met Biogarantie

VDAB
GOB (Gespecialiseerde opleidings-, bemiddelings – 

en begeleidingsdienst)

Erkend loopbaancentrum

Erkend bureau kosteloze arbeidsbemiddeling, tra-

jectbegeleiding en competentieversterking

Kerncijfers
De financiële cijfers 
van de vier vzw’s samen.

De Winning  actual* 31/12/2016 actual* 31/12/2015 afwijking %

 

omzet   4 775 120   4 679 994  2,03%

subsidies   4 592 539   4 827 482   -4,87%

andere bedrijfsopbrengsten 531 838   397 184   33,90%

bedrijfsopbrengsten 9 899 497  9 904 660  -0,05%

      

grondstoffen  711 785   834 236   -14,68%

goederen & diensten 1 538 552   1 382 818   11,26%

bezoldigingen  6 725 068  6 717 820   0,11%

afschrijvingen  496 862   474 380   4,74%

andere bedrijfskosten 29 860   24 248   23,14%

bedrijfskosten  9 502 127   9 433 503   0,73%

      

bedrijfsresultaat  397 370   471 159   -15,66%

Resultaat  420 583   489 673   -14,11%

*Bedragen in euro

Enkele vaststellingen:

[ De bedrijfsopbrengsten blijven constant in 2016 t.o.v. 2015. ] [ Het aandeel ‘omzet aan derden’ 

(48,24%) is in 2016 voor de eerste keer groter dan het aandeel subsidies (46,39%). Deze tendens is binnen 

vzw De Winning Maatwerk en vzw De Winning LDE al enige jaren zichtbaar. ]           [ De bedrijfskosten ste-

gen in 2016 met 0,73%. Dat is onder meer te wijten aan het opstarten van de nieuwe horeca-afdeling Bistro 

Het Vinne in Zoutleeuw. ]        [  Het investeringsbudget 2016 bedroeg 482.000 €. ]

Financiële rapporteringscyclus in 2016
 

Dagelijkse opvolging rekeningenstand
[ Financieel Manager ] 

Maandelijkse opvolging liquiditeiten
[ Financieel Manager ]  [ Algemeen Directeur ] 

Maandelijkse analyse resultaten van 
sommige kostenplaatsen

[ Financieel Manager ]  [ Algemeen Directeur ] 

[ BU Verantwoordelijke ] 

Analytische en algemene resultaten 
per kwartaal per BU en per vzw

[ Financieel Manager ]  [ Algemeen Directeur ] 

[ BU Verantwoordelijke ]  [ Raad van Bestuur ]

Jaarlijkse neerlegging balans 
en resultaten

[ Financieel Manager ]  [ Algemeen Directeur ] 

[ BU Verantwoordelijke ]  [ Raad van Bestuur ]

[ OndernemingsRaad ]  [ Algemene Vergadering ]
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Klanten
Natuur & Groen

6% particulieren

34% middenveld

44% overheden

16% bedrijven

BU N&G Lummen

BU N&G Kortenaken

BU N&G Genk

BU N&G Hechtel-Eksel
Antwerpen

LimburgVlaams-Brabant

BU Natuur 
& Groen

De BU Natuur & Groen is de grootste 
van De Winning. De medewerkers 
staan in voor natuur-, bos- en land-
schaps- en ecologisch groenbeheer. 

Onze klanten en werkingsgebied
Onze klanten bepalen de aard van het  werk van de 

BU Natuur & Groen. Die klanten bestaan uit:  

44% overheden, 34% middenveld, 16% bedrijven en 

6% particulieren. We focussen ons op samenwer-

king met lokale overheden om op die manier meer 

lokale verankering te krijgen.

Bosland is het grootste en meest 

kindvriendelijke natuurproject in 

Vlaanderen. Het strekt zich uit over 

de Limburgse gemeenten  

Hechtel-Eksel, Overpelt en de stad 

Lommel. Hier voert De Winning 

8.400 uren per jaar bosbeheers-

werken uit. Volgens het Wereldna-

tuurfonds (WWF) is Bosland een 

toonbeeld van duurzaam bosbeheer. 

Ons werkingsgebied ligt in Limburg, Vlaams-Bra-

bant en Antwerpen. In 2016 versterkten we onze 

samenwerking met andere sociale en beschutte 

werkplaatsen in deze regio’s.
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Groei
Omdat de vraag flink is toegenomen, hebben we in 

2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 

het Maatwerkdecreet om meer medewerkers aan 

te werven. Elke monitor moest daardoor wel meer 

mensen begeleiden. Dat houdt een nieuwe manier 

van werken in: medewerkers met meer vaardighe-

den gingen zelfstandiger aan de slag. De monitoren 

bleven wel toezicht houden en zijn - ook nu nog - 

altijd verantwoordelijk voor de veiligheid, de interne 

communicatie en de uitvoering van de werken. De 

monitor is ook de sleutelfiguur in het contact met 

de klanten.

Er werden ook medewerkers tewerkgesteld in kader 

van een beroepsinlevingsopleiding (BIO). En voor 

de eerste keer hebben we in de vakantieperiode 

jobstudenten aangeworven.

Om onze efficiëntie te verhogen en kosten te beper-

ken, hebben we onze eigen technische dienst uitge-

breid. Het onderhoud van machines en voertuigen 

gebeurt nu volledig in eigen beheer. 

Partner aan het woord: Connectera

“De parkrangers van De Winning zijn onmisbaar voor een gezond Limburgs landschap. 
Daarom willen we Jos en zijn ploeg van De Winning hartelijk danken. Elke week komen ze langs om de 
recreatieve voorzieningen te onderhouden en het landschap te herstellen waar nodig. De kwaliteit en 
de uitstraling van dit stukje groen is zonder meer hun grote verdienste. Een dikke merci!”

Meedenken met onze partners
De PWA-dienst van Genk stelde ons de vraag of het 

mogelijk was een aantal van hun tuinmedewerkers 

op te leiden in groenonderhoud. Het doel? Hen in 

drie maanden niet alleen de knepen van het vak te 

leren, maar ook alles over klantvriendelijkheid, de 

juiste werkhouding, de final touch bij de afwerking 

en de veiligheid. En hen het belang ervan laten 

inzien. Van de 5 medewerkers, vonden er drie nadien 

werk: twee bij De Winning zelf en eentje in de 

privésector.

Voor het OCMW van Bilzen begeleiden we maat-

zorgtrajecten: personen die nood hebben aan een 

intensief activeringstraject worden tewerkgesteld 

binnen een groenploeg van De Winning. Ze werken 

tegelijkertijd aan individuele leerdoelen. Deze doe-

len verschillen naargelang de projectfase waarin ze 

zich bevinden: activeringstraject, tewerkstellings- 

traject of nazorg.

Proactief werken
Om de integratie van de bewoners van het asielcen-

trum in Leopoldsburg te bevorderen, startten vzw 

De Winning - Maatwerk, het Agentschap Natuur 

en Bos, Het Rode Kruis en de gemeente Leopolds-

burg het project ‘Uitvoering landschapswerken met 

vluchtelingen’. Asielzoekers konden vrijwillig aan de 

slag in het domein Koninklijk Park-Villa Astrid om 

er eenvoudige groenwerken uit te voeren. Integratie 

en natuurbeheer samen. Met een toegankelijk en 

opgeruimd park als resultaat.

Monitor De Winning aan het woord: 

Dursun Kalman

“Nog steeds krijgen we tevreden 
telefoontjes van klanten waar onze 
tuinman is langs geweest.”

Partner aan het woord: 

Rode Kruis, Stefan Verjans

“... . Drie bewoners - een Wit-Rus, So-
maliër en Afghaan - vonden het werk 
zelfs zo tof dat zij het project als een 
mogelijke springplank zagen en zich 
positief profileerden/ integreerden om 
in de toekomst misschien zo wel aan 
een job te kunnen geraken. 
Zij waren dan ook enorm fier op hun 
werk en inzet ... . Persoonlijk heb ik 
genoten van de samenwerking met De 
Winning. Een mooi project dat afge-
rond kon worden.”

Onze uit-
daging  
2017
De medewerkers 
inschakelen vol-
gens hun compe-
tentie. 

Gedeelde proces-
sen binnen de 
verschillende ac-
tiviteiten van De 
Winning in kaart 
brengen.

Opstellen van een 
plan om nichege-
richt te kunnen 
investe ren. 

Efficiënter machi-
negebruik over 
de vestigin gen en 
BU’s heen.

Onze medewerkers van de vier vestigingen. 

Lummen, Kortenaken, Genk en Hechtel-Eksel.
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BU Land & 
Tuinbouw

Ambachtelijk, eerlijke producten. 
Biologisch geteeld op onze boerderij en 
in onze biotuin.

100% bio
We werden lid van Bioforum Vlaanderen, de 

sectororganisatie van de biologische landbouw en 

voeding. De Winning leverde in 2016 voor het laatst 

niet-biologische melk. Vanaf 2017 is onze melkpro-

ductie volledig biologisch.
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Vlees van eigen kweek
We leverden in 2016 voor het eerst vlees van onze 

Fleckvieh koeien - de dubbeldoel koeien zijn zowel 

goed voor de melkproductie als voor de vleespro-

ductie - en van onze biologische kippen. Het vlees 

wordt samen met ons lamsvlees verkocht via 

onze eigen winkels en de HHV, de Hagelandse 

Haspengouwse Veeboeren waarvan we één van 

de coöperanten zijn. Het wordt ook verwerkt in 

bereidingen die we via onze winkels en horecazaken 

verkopen.

Onze groentetuin
In overleg met de bioveiling telen we zes verschillen-

de groenten op grote schaal: aardappel, raapsteel, 

spaghettipompoen, aardpeer, labboon en suiker-

maïs. Daarnaast levert onze groentetuin een ruim 

aanbod aan groentjes op voor de verkoop in de 

korte keten.

Natuurbeheer en landbouw…  
de perfecte combinatie
De Winning heeft een overeenkomst met vzw 

Natuurpunt voor het beheer van akkers. We zaaien 

deze akkers in functie van de biodiversiteit in. De 

granen sorteren we zelf en gebruiken ze als voer 

voor onze biokippen.

Realisatie doelstellingen 2016 

Intensieve samenwerking met de tuin-
bouwschool van Sint-Ferdinand.
Sinds 2016 werken we intensief samen met de afde-

ling tuinbouw van de buso school Sint-Ferdinand. 

Wij zorgen voor de gronden en de vermarkting, de 

school zorgt voor de opkweek van plantgoed en bio-

logisch fruit. En tegelijkertijd kunnen de leerlingen 

een praktijkopleiding volgen, volgens hun leerplan 

en in een realistische werkomgeving. 

In de nabije toekomst onderzoeken we samen hoe 

we de serres van de school kunnen moderniseren. 

Omschakeling naar bio
In 2016 zaten we in het tweede omschakelingsjaar 

naar de biologische teelt van koeien, schapen en 

kippen. Sinds 2017 zijn de gronden en de dieren 

volledig biologisch gecertificeerd.

Investeren in machines
Om onze biologische teelt te vereenvoudigen, inves-

teerden we in de aankoop van machinerie.  

Een project van de Nationale Loterij hielp daarbij.

Onze uitdaging 
2017
Compostering van alle be-
drijfseigen afval (mest, maai-
sel, hakselhout …).

Uitbreiding van onze gron-
den voor biologische land- en 
tuinbouw. 

Samenwerking met de zorg-
sector.

Werken aan de uitstraling en 
de belevingsaspecten van 
onze boerderij.

Betrokkenheid van de mede-
werkers  verhogen door hen 
zelf te leren werken met de 
paarden.

Promotie voeren rond de 
huifkartochten en de team-
buildings.
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BU Voeding 
& Distributie
Lekker tafelen in Bistro Het Vinne of 
in eetcafé De Winning? Gezonde en 
ecologisch verantwoorde catering? Een 
zelfgemaakt broodje in onze winkels? 
De BU Voeding & Distributie zorgt 
ervoor!

Productie en verkoop
De Winning nam de werking van de BU Voeding 

& Distributie onder de loep. De efficiëntie en de 

aansturing van de medewerkers kon beter.  

Daarom werd beslist om de productie en de verkoop 

uit elkaar te halen als twee aparte afdelingen.

Afdeling productie 
Hier vindt de BU Land & Tuinbouw een afzetmarkt. 

Op deze afdeling worden de groenten versneden tot 

diepvriespakketten, of verwerkt in allerlei recepten.  

Kip wordt vol-au-vent, rundvlees verdwijnt in  

spaghettisaus.

Afdeling verkoop en catering
De topproducten in onze winkels in Lummen en 

Kortenaken zijn broodjes, soep, petit beurre taart, 

worstenbroodjes, tartelettes en ijs. De worsten-

broodjes werden pas in 2016 opgenomen in ons 

assortiment, net als diepgevroren aperitiefhapjes en 

een diepgevroren mix van mini croissants en mini 

chocoladebroodjes. Het aanbod lekkers is natuurlijk 

ook te vinden in ons eetcafé in Lummen en Bistro 

Het Vinne in Zoutleeuw.

Onze vestiging in Lummen beschikt over enkele 

goed uitgeruste vergaderzalen. De Hooizolder is een 

polyvalente zaal voor 60 personen. Onze produc-

tieafdeling zorgt voor de perfecte catering. In 2016 

werden de procedures voor de verhuur vastgelegd. 

Ondanks het feit dat er weinig of geen publiciteit 

werd gemaakt voor deze afdelingen, zijn we heel 

tevreden met de verkoopresultaten. In 2017 brengen 

we onze vergaderzalen en bijhorende catering wat 

meer onder de aandacht. Zo willen we niet alleen 

bestaande klanten behouden, maar ook nieuwe 

klanten aantrekken.

medewerkers Eetcafé Lummen
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Horeca
Sinds april 2016 baten we Bistro Het Vinne uit in het 

provinciedomein in Zoutleeuw. Het is onze eerste 

ervaring met echte horeca. Het was een leerproces, 

maar intussen lukt ons dat prima en streven we 

naar meer kwaliteit. We werken met een basiskaart 

en suggesties die het lokale karakter meer in de verf 

zetten.

Deze horeca-ervaring deed ons dromen van meer. 

Sinds eind 2016 werken we aan een duurzaam hore-

caconcept. Een uitdaging voor 2017!

Partner aan het woord: Provinciedomein Het Vinne, Liesbeth Cox 

“Dat in Bistro Het Vinne vooral lokale producten aangeboden worden en dat mensen met 
minder kansen op de reguliere  arbeidsmarkt de bediening verzorgen, past in de visie van ons 
natuurdomein. De altijd vriendelijke bediening wordt geapprecieerd door onze bezoekers.”

Distributie 
We werkten in 2016 aan de optimalisatie van ons lo-

gistiek systeem. De bedoeling is dat het hele proces 

van het uitkiezen van de producten tot de facturatie 

in één vloeiende automatische lijn verloopt. 

We verwachten dat dit systeem in de loop van 2017 

helemaal op punt staat.

KOOKmakkelijk.be
KOOKmakkelijk? Dat zijn gevulde maaltijdtassen 

met eenvoudige recepten, waarmee je gemakkelijk 

zelf een gezonde maaltijd bereidt. Kookmakkelijk 

kiest voor lokale producten en biologische groenten 

en fruit. We gaan dit concept verder commercialise-

ren. 

Om meer afhaalpunten te creëren werken we samen 

met de collega’s van de Broeders van Liefde. Sinds 

eind 2016 hebben we een nieuw afhaalpunt in het 

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in 

Bierbeek. 

Innovatie
Kans en klaar
Hoe kunnen we onze medewerkers laten kiezen 

voor dagverse, gezonde en betaalbare maaltijden? 

Na een brainstormsessie met een werkgroep uit de 

verschillende vestigingen en ploegen, kregen we een 

zicht op de drempels én mogelijke oplossingen.

Een oplossing die we verder uitwerken, is onze 

Kookmakkelijk maaltijdtassen meer op maat maken 

van onze medewerkers. We hielden kookworkshops 

en met de ervaring die we daar opdeden, stellen 

studenten een receptenboekje op maat samen.

De Restjesfabriek 
De Restjesfabriek is een samenwerking tussen 

KOMOSIE vzw, De Winning, Werkspoor en VIVES 

Hogeschool. Samen willen we nevenstromen uit de 

landbouw verwerken tot lekkere, gezonde en lang 

houdbare producten. 

In 2016 hebben we vooral gezocht naar geschikte 

reststromen die in heel Vlaanderen en een groot 

deel van het jaar beschikbaar zijn. We kwamen uit 

bij de steeltjes van oesterzwammen en het draf van 

bier. VIVES werkte heerlijke recepten uit voor oester-

zwamkroketten, oesterzwamburgers en drafkoekjes. 

In 2017 starten testproducties in onze productieaf-

delingen. In onze vestiging in Lummen gaan we aan 

de slag met de oesterzwam, de drafkoekjes worden 

in onze bakkerij gemaakt. Begin 2017 investeren we 

in het gepaste materiaal.

KOMOSIE vzw ontwikkelt een modelconcept, 

-aanpak en een kwaliteitslabel waarmee ook andere 

geïnteresseerde sociale-economiebedrijven hun 

eigen ‘restjesfabriek’ kunnen starten. 
Klant aan het woord: Lea Briers over Eetcafé De Winning te Lummen  
“We hebben lekker en veel gegeten. De bediening was uitermate vriendelijk en voorkomend. 
Zelfs speciaal op de kleintjes gericht! Voor herhaling vatbaar!”
 

Onze uitda-
ging 2017
Uitbreiding afzetmarkt. 

Een communicatie- en 
marketingstrategie ontwik-
kelen.

Hanteren van duidelijke 
kwaliteitsstandaarden.

Samenwerking met de BU 
Land & Tuinbouw.

De verwerking van bier-
overschotten en restpro-
ducten in brood, granola, 
jenever ….

Structurele en financiële 
stabiliteit van ons bier 7PK. 

Het proces in kaart bren-
gen en volledig implemen-
teren in het ERP-systeem 
Odoo. 

Is een donkere versie van 
ons bier 7PK haalbaar?



2524

BESTE VAN VLAANDEREN 
[ gemiddelde van 60% ]

BU Opleiding 
& Begeleiding
De BU Opleiding & Begeleiding neemt 
een actieve rol op in het arbeidsmarkt-
beleid. Ze doet dat vanuit verschillende 
deelwerkingen en samen met diverse 
partners. De focus ligt zowel op de 
begeleiding van personen met een  
arbeidsbeperking in hun zoektocht 
naar aangepast werk, als op de begelei-
ding van de werkgever in zijn zoektocht 
naar duurzame tewerkstelling. 

Begeleiding naar werk
Als GOB - Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding 

en Bemiddelingsdienst - organiseert De Winning  de 

opleiding, begeleiding en bemiddeling van personen 

met een arbeidsbeperking in hun zoektocht naar 

een job in het reguliere economische circuit.

In 2016 was dat goed voor 65 modulair opgebouwde 

opleidingstrajecten (MOO’s). Er werden 48 GIBO’s 

(Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleidingen) 

georganiseerd waarbij personen met een beperking 

op de werkvloer opgeleid worden bij een werkgever 

met de steun van een GOB-coach.

Te starten MOO’s 2016  65

Aantal gestarte MOO’s  96 (= 148%)

Aantal positieve uitstroom naar werk 73

 
Uitstroom naar werk   68% 
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Projectwerking voor werkgevers  
en werkzoekenden
De BU Opleiding & Begeleiding is in 2016 meer 

gaan samenwerken met verschillende organisaties 

om een projectwerking uit te bouwen, los van de 

GOB-basiswerking. Door gebruik te maken van de 

sterktes van elke organisatie biedt De Winning werk-

gevers en werkzoekenden een breder aanbod. 

Drive 2 Work
Dit project begeleidde en ondersteunde ex-werkne-

mers (45+) van Ford Genk in hun zoektocht naar 

ander werk. 300 mensen werden geholpen, waarvan 

De Winning er 56 begeleidde, 32 ervan vonden 

elders werk.

Triple Youth
Het project Triple Youth richt zich op jongeren die 

een boost nodig hebben in het solliciteren. Het 

biedt hen drie workshops aan: oriëntatie, sollicitatie 

en assertiviteit en zelfvertrouwen. 

Screening vluchtelingen
Voor de VDAB is het niet eenvoudig om te bepalen 

welk niveau een vluchteling haalt voor een bepaald 

jobprofiel. Daarom werkt ze samen met De Win-

ning. Na enkele dagen werken in de praktijk, krijgen 

we een duidelijk beeld van de kennis en vaardig-

heden van de vluchteling, zodat hij of zij beter kan 

geholpen worden. 

IBAL-projecten
IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend 

Leren. Samen met scholen ondersteunen we jonge-

ren in hun traject naar werk.

Werkplekleren
VDAB wil in de toekomst de focus leggen op in-

tensief werkplekleren. Een nieuw instrument dat in 

het leven werd geroepen bij de hervorming van de 

Vlaamse maatregel ‘werkervaring’ op 28 november 

2014.

‘Intensief werkplekleren’ wordt in twee fasen op-

gestart: eerst de Subsidie Intensief Werkplekleren 

(SIW) en daarna de Tender Intensief Werkplekleren 

(TIW). De Winning begeleidt werkzoekenden in 

opdracht van de VDAB in het kader van de SIW. De 

begeleiding bestaat uit een diepgaande oriëntering, 

gevolgd door een intensieve begeleiding naar werk. 

Het werkplekleren is daarbij een middel om mensen 

te laten kennismaken met de werkvloer. 

Werkzoekende aan het woord: Johan
Johan kreeg als ex-werknemer van Ford begeleiding 

in het kader van het project Drive 2 Work. Hij volgde 

een opleiding als buschauffeur maar vond wegens 

gebrek aan ervaring geen werk. Daar kwam verande-

ring in na een beroepsverkennende stage van  

14 dagen bij Staf Cars. 

Johan : “Ik heb 28 jaar gewerkt bij Ford. Begonnen 

aan de band, doorgegroeid naar onderhoud en voor-

werker. Omdat ik wist dat de deuren gingen sluiten, 

volgde ik tijdig een opleiding tot buschauffeur. 

Omdat ik geen ervaring had, liep elke sollicitatie 

op niets uit. Via de VDAB kwam ik bij De Winning 

terecht. Jobcoach Marc wist precies bij welke 

werkgever ik moest zijn: Staf Cars stond open voor 

chauffeurs zonder ervaring. Na een stage- 

periode van twee weken kreeg ik mijn contract. Ik 

ben heel gelukkig met deze job. Buschauffeur is een 

heel sociaal beroep, ik ben heel de tijd in contact 

met mensen. Een pluspunt voor de werkgever, ik 

ben heel flexibel inzetbaar.”

Werkgever aan het woord: Staf Cars
Voor Staf Cars is het een voordeel om een gemo-

tiveerde chauffeur zonder ervaring aan te werven. 

Door hem op weg te sturen met een ervaren chauf-

feur, wordt hij meteen opgeleid in de bedrijfscultuur- 

en gewoontes. Na twee weken kreeg Johan een vast 

contract, ook al kon het bedrijf nog beroep doen op 

een Individuele Beroepsopleiding (IBO).

Jos Craeghs (Staf Cars): “Mocht je in de toekomst 

nog dergelijke mensen tegen komen, mag je ze al-

tijd naar ons sturen. Heel hartelijk dank dus om een 

gemotiveerde chauffeur aan te leveren.”

Werkzoekende aan het woord: Shauni
Shauni startte in 2015 een opleiding bij De Winning 

als keukenmedewerker. Haar droom: een rijbewijs 

halen en een hondentrimsalon opstarten.  

Binnen De Winning legde ze een heel traject af en 

verkende ze drie vestigingen. In Bistro Het Vinne 

deed ze zelfverzekerd de bediening. “Ik deed het 

werk heel graag”, zegt ze daarover. “Ik vond het 

geweldig om de bezoekers te bedienen. Ik voelde 

me gewaardeerd, dat was dan ook mijn drijfveer om 

er elke dag alles voor te geven!” 

Wat in 2015 een droom leek, werd in 2016 werkelijk-

heid. “Ik vond werk en haalde eind 2016 mijn rijbe-

wijs! Nu ben ik een stuk zelfstandiger geworden. Ik 

volg de tweejarige opleiding hondentrimmer. Een 

hondensalon openen, stel ik uiteraard nog even uit. 

Ik wil eerst financieel sterk genoeg staan.”

Onze uitdaging 2017
Expertise methodisch verankeren.

Meer structurele partnerschappen voor projecten.

Meer inkomsten creëren, naast de subsidies.
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BU Paard & 
Kracht

Het project ‘PaardenKracht in het 
BosLandschap’ introduceerde al in 
2012 de trekpaarden bij De Winning. 
Ze worden op verschillende vlakken in-
gezet: natuur- en bosbeheer, toerisme, 
teambuilding, events en hippotherapie 
zijn de belangrijkste pijlers. 

Door het gebruik van trekpaarden dragen we bij tot 

het behoud van levend erfgoed en zijn ambacht. Bij 

onze doelgroep zorgen de dieren voor een aange-

name werksfeer en betere prestaties. Ze betekenen 

veel voor onze mensen.

In 2016 moesten we afscheid nemen van Flup, het eerste paard dat we hadden.  

Erg jammer en een schok voor de betrokken medewerkers.

Medewerker aan het woord: Viviane Reynders

Viviane: “Het overlijden van mijn vader heb ik nooit goed kunnen 
verwerken. Elke oktober zat ik in zak en as. De paarden hebben 
me daarover heen geholpen. Elke ochtend mag ik de paarden hooi 
geven en ga ik kijken of alles in orde is. Ik was eerst wel wat bang, 
maar ik heb het toch maar voor elkaar gekregen!” 
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Bosland
Onze trekpaarden worden wekelijks ingezet bij het 

natuur- en bosbeheer van Bosland, op het grond-

gebied van Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel. 

Bosland is een samenwerking tussen de drie 

gemeenten en het Agentschap voor Natuur en Bos, 

het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toeris-

me Limburg om natuur en mensen met elkaar te 

verbinden. 

Huifkartochten
Onze trekpaarden worden sinds 2016 ingezet voor 

huifkartochten in heel Limburg. Dat is het resultaat 

van ons onderzoek naar innovatieve manieren om 

onze dieren in te zetten. De dagarrangementen 

kunnen tot 100 mensen aan, dat is vrij uniek. De 

arrangementen zijn gekoppeld aan natuur- of bele-

vingsinitiatieven.

7PK
Dit exclusieve streekbier werd ontwikkeld in het 

verlengde van het project PaardenKracht. Het zet  

De Winning op een andere manier op de kaart. Door 

het te schenken op tal van evenementen zetten we 

meteen ook onze missie en visie in de kijker. Het 

verandert de kijk op onze doelgroep.

In 2016 mikten we op een volumestijging van 20%. 

In 2017 zetten we nog meer in op omzetverhoging. 

Belgisch Kampioenschap Boomslepen
Het jaarlijkse Belgisch Kampioenschap Boomslepen 

is een van de evenementen die De Winning en onze 

projectwerking in de media brengen. Het is gegroeid 

uit de Dag van het Trekpaard die we in 2012 voor het 

eerst organiseerden tijdens onze opendeurdag. We 

demonstreerden er de kracht van onze trekpaarden 

en promootten het project ‘Paardenkracht in het 

BosLandschap’.

Een jaar later organiseerden we een eerste vriend-

schappelijke wedstrijd, met voermannen uit de 

buurt. In 2014 lanceerden we het Kampioenschap 

Der Lage Landen, met twee wedstrijden in België en 

twee in Nederland, en een finale in Alden-Biesen. In 

2015 stond het eerste Belgische Kampioenschap op 

het programma, in samenwerking met internatio-

nale voermannen, vooral Nederlanders en Duitsers. 

Ook voermannen uit Wallonië waren van de partij.

In 2017 gaat het BK Boomslepen op tour en wordt 

het gehouden tijdens de Alkense Oogstfeesten. 

Een groot evenement met 20.000 bezoekers. De 

interesse van andere evenementen en organisatoren 

is groot om het kampioenschap naar zich toe te 

trekken.

Onze uitdaging  
2017
Eind 2016 beslisten we om 
de BU Paard & Kracht op te 
splitsen: 
het bier 7PK ging naar de BU 
Voeding & Distributie,  
de werking met de paarden 
werd toegevoegd bij de BU 
Land- & Tuinbouw.

De uitdagingen voor 2017 zijn 
opgesplitst per BU.
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Personeels-
bestand

VTE      2016  2015  2014  2013  2012

Monitoren en trajectbegeleiders   48,84  37,96  37,39  24,76  30,38

Administratie en Management   20,41  22,73  18,27  26,23  26,63

Bedienden     69,25  60,69  55,66  50,99  57,01

Werkervaringsproject (WEP)    0  0  16,90  16,9  15,3

Lokale Diensten Economie (LDE)   28,8  32,5  30,50  17  18

Sociale Werkplaats (SW)    134,69  133,74  95,14  90,14  86,37

SW (doelgroep) boven contingent (1)   4           

arbeiders niet-doelgroep (1)    3,42           

Arbeiders      170,91  166,24  142,54  124,04  119,67

Contractuelen     240,16  226,93  198,20  175,03  176,68

Medewerkers via OCMW (art 60) (vaste plaatsen) 28  11  11  9  6

Opleidingstraject GOB (aantal gestarte MOOs)  96  94  93  73  71

Mewerkers AZ (vaste plaatsen op 31/12)  44  39  25  33  43

aantal personen met BIO (1)    12          

aantal personen met BVS en activeringsstages (1) 9          

aantal personen in ander soort stage (1)  11          

aantal personen als jobstudent (1)   18          

Interim (gemiddelde VTE op jaarbasis) (1)  0,38

(1) Cijfers die in eerdere rapporteringen niet van toepassing waren en/of wettelijk voorheen niet bestonden.

Afkortingen vindt u terug op pagina 56.

          

stand van zaken op 31/12/2016
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Diversiteit op de werkvloer
Sinds het wegvallen van de werkervaringsprojecten in het najaar van 2015, blijft de diversiteit op de werkvloer vrij stabiel.

Gender

Leeftijd
Bij de arbeiders is de leeftijdsca-

tegorie 50-54 jaar het meest ver-

tegenwoordigd. Bij de bedienden 

is de piek verschoven van 30-34 

jaar in 2015 naar 35-39 jaar in 

2016. We merken ook een flinke 

stijging van het aantal 55-plus-

sers. In de loop van 2016 werden 

er twee 55-plussers aangeworven.

Personeelsverloop
In 2016 werden 15 contracten van 

onbepaalde duur beëindigd: 3 omwil-

le van medische redenen, 1 collega 

geniet nu van zijn pensioen, 

2 bedienden gingen een andere 

uitdaging aan, 7 overeenkomsten 

werden beëindigd in onderling over-

leg en 2 arbeiders zijn overleden. 

Afrika   2.4%
Azië en MO 0.8%
Europa  4.0%
Belg  92.8%

2016
Afrika   2.48%
Azië en MO 0.8%
Europa  4.13%
Belg  92.52%

2015
Afrika   3.72%
Azië en MO 2.48%
Europa  7.44%
Belg  86.36%

2013

-1.24%

-1.68%

+6.16%

-3.31%

-0.08%

0%

-0.13%

+0.28%

91,9% 8.1%

Arbeiders 2016

+0% 2015
-2.2% 2014

+0% 2015
+2.2% 2014

58.9% 41.1%

Bedienden 2016

-3.4% 2015
-1.7% 2014

+3.4% 2015
+1.7% 2014

Arbeiders

 2014 2015 2016

+ 55 84 20

- 36 19 19

Bedienden

 2014 2015 2016

+ 11 18 16

-    7 9 8

Absenteïsme
Met absenteïsme bedoelen 

we ongerechtvaardigde af-

wezigheden en afwezigheid 

door ziekte (met en zonder 

loonkost).

Het absenteïsme van de 

bedienden wordt berekend 

en opgevolgd volgens de 

Bradfordfactor. Dit is een 

middel om de afwezigheids-

graad van de werknemers 

en de hinder ervan voor 

de organisatie te meten. 

Voor de arbeiders wordt het 

absenteïsme maandelijks 

geanalyseerd op het niveau 

van de BU. Op basis van de 

rapporten kan de BU-verant-

woordelijke samen met de 

trajectbegeleiders analyses 

maken, conclusies trekken 

en acties ondernemen.

Verloop

Het is moeilijk om het absenteïsme te 

vergelijken tussen de verschillende BU’s. 

Een progressieve tewerkstelling kan 

immers een vertekend beeld geven. De 

globale cijfers van 2016 zijn vergelijkbaar 

met die van 2015. 

  

MAATWERK 18,75 %

LDE  12,14 %

Eindtotaal 17,56 %

Uit absenteïsmecijfers, individuele 

gesprekken en conclusies van onze 

externe geneeskundige dienst, blijkt 

dat de algemene gezondheidstoestand 

van onze medewerkers meer aandacht 

vereist. Daar maken we in de volgende 

jaren werk van.

Leeftijdsgebonden

De leeftijd van onze medewerkers 

bepaalt mee hun fysieke gezondheid: 

in de groep van 50-plussers is het afwe-

zigheidspercentage beduidend hoger. 

We spelen hierop in door de samen-

stelling van de groepen aan te passen, 

ergonomisch verantwoorde machines 

te gebruiken, de taken van de oudere 

collega’s aan te passen. 
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Opleidingen volgen bij De Winning? 
Dat kan! In 2016 werden 100 verschillende opleidingen gevolgd rond verschillende thema’s: veiligheid, 

rijbewijzen, begeleiding op de werkvloer, bemiddeling, vaktechnische opleidingen en persoonsgebonden 

opleidingen. In vergelijking met 2015 hebben 32 collega’s meer een opleiding gevolgd, er werden ook  

1.078,2 extra opleidingsuren gepresteerd!

  #pers. #uren gem. uur/pers 

omkadering 80 2221,3 27,8

andere  167 2937,4 17,6

totaal  247 5158,7 20,8

Monitor De Winning aan het woord: Rik Vandergraesen

Rik werkte in de mijn en verdiende zijn pensioen al als veertiger. Maar hij wilde nog werken, in de natuur. Vandaag is hij 67 en hij wil maar niet stop-
pen met werken. Rik: “Ik begeleid de mensen, sommigen al vijftien jaar lang. Ik laat hen niet graag in de steek. 
Zolang ik het fysisch aankan, ga ik door. Ik doe het dan ook ontzettend graag. Een zinvolle dagbesteding in de natuur, dat is mijn leven.“
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Veiligheid 
en gezond-

heid 
 

In 2016 noteerde De Winning  
51 ongevallen, waarvan 6 tijdens het 
woon-werkverkeer, 5 zonder werkverlet 
en 4 niet erkend.

De belangrijkste oorzaken van de 36 arbeidsongeval-

len op de werkvloer waren:

- vallen, uitglijden, struikelen (VUIST-ongevallen)

- verlies van controle over voorwerp, machine … 

- ongevallen tijdens het werken met machines

Deze oorzaken zijn vooral te wijten aan de aard van 

het werk in combinatie met de kenmerken van onze 

medewerkers. 

 

Preventieve acties
Sirk Secuur
In onze vestigingen in Lummen en Hechtel namen 

we deel aan de actie Sirk Secuur, waarbij onze 

medewerkers leerden hoe elkaar aan te spreken over 

onveilig gedrag. Alle werknemers moeten immers 

bezig zijn met veiligheid op de werkvloer. De deelne-

mers waren zo enthousiast over Sirk Secuur, zodat 

we de actie ook in andere vestigingen organiseren. 

We bespreken het aantal arbeidsongevallen en de 

oorzaak ervan met alle werknemers. Zo maken we 

hen meer bewust van de gevaren op onze werkvloer. 

Veiligheid blijft zo een aandachtspunt.

Gezonder leven
Uit analyse van onze externe geneeskundige dienst 

blijkt dat de gezondheidstoestand van onze werkne-

mers beter kan. Liefst 60% van de arbeiders rookt. 

Vaak is hun BMI te hoog en nemen ze medicatie. 

Geen ideale situatie, dus. De Winning organiseert 

elk jaar een actie rond voeding en/of beweging. 

Zo deden we in 2016 mee aan de Fietskaravaan en 

kregen we meer dan 40 werknemers 14 dagen lang 

op de fiets voor het woon-werkverkeer. 

In 2017 bieden we onze werknemers een rookstop-

begeleiding aan. Wie wil stoppen, kan gratis aan 

groepssessies deelnemen. 

Risicoanalyse 
psychosociale belasting
In 2016 voerden we samen met onze ex-

terne gezondheidsdienst een risicoanalyse 

over psychosociale belasting uit. We deden 

dit aan de hand van groepsgesprekken om 

de betrokkenheid te verhogen. 

De preventieadviseur Psychosociale belas-

ting (PAPS) doet 8 groepsgesprekken en 

maak hiervan de analyse. De gesprekken 

lopen door tot in 2017, waarna we mogelijke 

verbeteracties zullen opnemen.

(zie doelstelling 2017) 
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Personeels-
beleid

Ons personeelsbeleid is samen te 
vatten als ‘samen groeien’. We laten 
mensen groeien in hun talenten en 
competenties. Wanneer we mogelijkhe-
den zien, helpen we hen doorstromen, 
zowel intern als extern.
 
In 2015 hebben we ons voorbereid op de overgang 

naar het Maatwerkdecreet waarmee de Vlaamse 

regering de sociale economie wil hervormen. We 

ontwikkelden een instrument dat de voorwaarden 

van het Maatwerkdecreet eenvoudig in kaart brengt. 

Maar in 2016 schorste de Raad van State dit Maat-

werkdecreet. Dat zorgde voor een extra administra-

tieve belasting en onduidelijkheid, en ons ontwikkel-

de instrument werd nutteloos.

De Vlaamse regering nam herstelbesluiten. Die 

maakten het ons mogelijk om in 2016 onze eerste 

stappen te zetten in de horeca en nieuwe manieren 

van werken te proberen. Zo werden er in Bistro Het 

Vinne in Zoutleeuw mensen met een interim-con-

tract en jobstudenten ingezet, net als niet-doel-

groepmedewerkers (gewone arbeiders). Ook de  

BU Natuur & Groen maakte gebruik van jobstuden-

ten. Het Maatwerkdecreet liet ons toe om doel-

groepmedewerkers aan te werven boven het ons 

toegewezen contingent.

Enkele realisaties in 2016
Eind 2015 werd de Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) in het leven geroepen: een betaalde stage waarbij 

vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. In 2016 maakten we hiervan gebruik. De 

BU Opleiding & Begeleiding paste hiervoor de begeleidingsplannen aan.

Onze begeleidingscapaciteit werd verhoogd wegens een aantal nieuwe projecten in samenwerking met 

OCMW Bilzen en stad Beringen. 

In 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats. De bevoegdheden en de mandaten van de ondernemingsraad 

en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werden ingevuld.

We maakten een loonkloofrapport. Deze analyse geeft een overzicht van de bruto bezoldigingen van mannen 

en vrouwen, en vergelijkt die voor bepaalde categorieën zoals de functiegroep, anciënniteit en opleidingsni-

veau. De bedoeling? Nagaan of het verloningsbeleid genderneutraal is op ondernemingsniveau. Dit blijkt bij 

De Winning zo te zijn. 

Tijdens een denkoefening met het omkaderingspersoneel met als thema ‘voorsprong nemen’, werden de 

strategische doelen vastgelegd. Er werd ook nagedacht over de principes van organisatiecultuur (een ‘verbin-

dende ondernemingscultuur’). Met het management maakten we dezelfde oefening over de principes van de 

leiderschapscultuur.

We herwerkten onze onthaalbrochures.

We zorgden voor een administratieve vereenvoudiging door de aanwezigheidsregistratie aan te passen. 

De koppeling tussen personeelsadministratie en boekhouding hebben we verder geautomatiseerd. 
Samen groeien.
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medewerkers
Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Overheid
Europa

Vlaanderen
Provincies

Steden en Gemeenten

Koepelorganisaties
Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sociare
FEGOB

SST
LDE

VOKA

Projectpartners

Syndicaal overleg

Financiële Instelling

Media

Leveranciers

Klanten

Netwerkmomenten

Concullega’s

Stakeholders waar we strategisch, structureel of projectmatig mee samenwerken.  

Duurzaam-
heid en maat-

schappelijke 
acties

Netwerk- 
momenten

De Winning neemt vaak deel aan (the-
matische) netwerkmomenten van vak-
organisaties, werkgeversgroeperingen, 
overheid en andere stakeholders. Zelf 
hebben we onze schouders gezet onder 
Sociaal Groen Doen en organiseerden 
we onze Opendeurdag. 

 Sociaal Groen Doen
Op 11 september 2016 organiseerden De Winning, 

de Welzijnsregio Noord-Limburg en vzw De Biehal 

de tweede editie van Sociaal Groen Doen. Dit 

evenement brengt de sociale economie dichter bij 

de mensen. Tijdens deze editie werkten we intensief 

samen met de Hagevenhappening van vzw Na-

tuurpunt. We  kregen steun van de gemeenten van 

Noord-Limburg, Regionale Landschap Lage Kempen 

en Centrum Duurzaam Groen. 

Partner aan het woord: Directeur Welzijnsregio Noord-Limburg, Guido Vrolix

Ik wil jullie namens Welzijnsregio en onze deelnemende gemeenten en OCMW’s hartelijk dan ken 
voor de goede samenwerking bij de voorbereiding en de organisatie van de Hagevenhappe ning en 
Sociaal Groen Doen vorige zondag aan de Wulp in Neerpelt ...

... en het goede resultaat, en niet vergeten onze dank en felicitaties over te maken aan jullie mede-
werkers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. 

Opendeurdag
Op 24 april vond onze jaarlijkse opendeurdag in 

Lummen plaats, in samenwerking met de Buso en 

Bulo school Sint-Ferdinand. Het werd een geslaagd 

netwerkmoment, in combinatie met de Dag van 

het Trekpaard, infostanden van diverse partneror-

ganisaties en een lokale boerenmarkt. Ondanks het 

minder goede weer, kwamen er ruim 2500 mensen 

langs.

De Winning ondertekende de  

‘Business and Biodiversity pledge’ dat bedrijven 

aanspoort tot acties voor meer biodiversiteit.

Verkoop snoepzakjes ten voordele van de peutertuin 

Olleke Bolleke, Sint-Gerardus, in Overpelt.

Verzamelen dopjes voor Belgisch Centrum voor 

Geleidehonden.

 

De Winning en Hechtel-Eksel verkochten samen 

met vrijwilligers brandhout in de strijd tegen kinder-

armoede.

Deelname Warmste Week van Studio Brussel ten 

voordele van vzw Feestvarken via de Warmathon.

  

Zuiddag, Youca: jongeren van De Winning aan het 

werk ten voordele van Favela. 

 

Steun aan onze collega’s van Den Diepen Boom-

gaard via growfund voor het uitbouwen van hun 

verwerkingskeuken.
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Ecologische 
voetafdruk 

Om ons energie-, water- en gasver-
bruik te doen dalen, namen we in 2016 
een reeks maatregelen. We kozen voor 
ledverlichting, plaatsten timers, organi-
seerden een dikke truiendag en inves-
teerden in elektrische machines.
We schakelden over op elektriciteit die 
volledig wordt geproduceerd met her-
nieuwbare energiebronnen.

Energie

Vestiging Genk
Hier steeg het waterverbruik van 117m³ in 2015 naar 

256m³ in 2016. Het gasverbruik steeg van 6.100kWh 

naar 9.600kWh. De stijging is te wijten aan een 

nieuw verwarmingstoestel in de werkplaats van de 

technische dienst. Het elektriciteitsverbruik daalde 

van 25.256kWh in 2015 naar 23.295kWh. Er werd in 

2016 in totaal 31.486 kWh zonne-energie opgewerkt 

waarvan er 8.191 kWh werd verkocht.

Vestiging Lummen
Het elektriciteitsverbruik daalde van 136.449kWh 

in 2015 naar 130.886 kWh in 2016. De oorzaak van 

de stijging van het gasverbruik van 5.108kWh naar 

6.664kWh is te zoeken bij de nieuwe gasmeter. Die 

van 2015 registreerde het verbruik niet meer correct. 

In Lummen hanteren we voor het waterverbruik een 

verdeelsleutel samen met de collega’s van Sint-Fer-

dinand. Daardoor kennen we het correcte verbruik 

niet. 

Vestiging Hechtel-Eksel
Het elektriciteitsverbruik steeg lichtjes van 

15.152kWh in 2015 naar 16.722kWh in 2016. Het 

gasverbruik daalde van 43kWh naar 36kWh. 

In Hechtel-Eksel maken we gebruik van grondwater 

met filterinstallatie.

Vestiging Kortenaken
Het waterverbruik steeg van 180m³ in 2015 naar 

266m³ in 2016. Ook het elektriciteitsverbruik steeg, 

van 46.008kWh naar 50.485kWh. Er werd in 2016 

5.512kWh zonne-energie opgewekt.
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Biodiversiteit
De bedrijfstuin aan onze vestiging in Genk werd 

aangelegd en wordt nog steeds beheerd volgens de 

ecologische AMBER-principes. Minder werk, minder 

afval en meer natuur. De biodiversiteit in de bedrijfs-

tuin neemt jaar na jaar toe en er duiken diersoorten 

op die je niet verwacht in een werkomgeving. In 

2016 hebben we in onze bedrijfstuin ree, vos en een 

hazelworm gespot.

Op de vestiging in Lummen wordt de oude ijskelder, 

die ingericht werd als overwinteringsplaats voor 

vleermuizen, jaarlijks gemonitord. We namen in de 

winter 2015-2016 opnieuw enkele baardvleermuizen 

waar.

Onze kerkuilen, huiszwaluwen en boerenzwalu-

wen doen het opperbest. Zij maken gretig gebruik 

van de aangebrachte nestvoorzieningen. Onze 

kerkuil bracht in 2016 geen jongen groot. Er lagen 

wel eieren in de uilenkast, maar deze werden niet 

bebroed. Dit is te wijten aan het feit dat 2016 een te 

nat voorjaar was.

Onze vestiging in Hechtel-Eksel werkt aan meer 

biodiversiteit in Bosland. Door met trekpaarden te 

werken, worden de bossen minder verstoord, raakt 

de onderbegroeiing minder beschadigd en wordt de 

bodem niet verdicht. Dit heeft een positieve invloed 

op de typische bosflora in Bosland.

Klimaat
Ook in 2016 hebben we gewerkt aan de daling 

van onze CO2-uitsoot. Er werden onder meer met 

behulp van de ecoscore, voertuigen vervangen door 

milieuvriendelijkere exemplaren die minder CO2 

uitstoten. 

We namen ook deel aan de Fietskaravaan van de 

provincie Limburg ter promotie van fietsen en elek-

trische fietsen bij het personeel. In 2015 hebben we 

26.602 km fietsverplaatsingen voor woon-werkver-

keer vergoed, in 2016 was dat 43.082 km. Een stij-

ging met maar liefst 62%. Ook het aantal kilometers 

aan dienstverplaatsingen is toegenomen. Inzetten 

op de fiets blijft een uitdaging voor de toekomst!

Afval
Afval krijgt veel aandacht binnen onze bedrijfs-

voering. In eerste instantie proberen we afval te 

voorkomen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor 

een selectieve inzameling volgens een eenvormig 

systeem over de vestigingen heen. Als dat mogelijk 

is, passen we het principe van de Restjesfabriek toe 

(zie p.23): restjes van het productieproces worden 

hergebruikt. Bijvoorbeeld, ons 7PK-brood maakt 

gebruikt van afval van het brouwproces.

Duurzaam kiezen
In 2016 werkten we de fietsstalling van onze 

vestiging in Genk af met duurzame en ecologische 

materialen zoals stro en leem. De nieuwe parking 

ernaast kreeg een waterdoorlatende verharding en 

inheemse plantensoorten.

In het kader van het gebruik van bestrijdingsmidde-

len in groenbeheer, hebben we onze fytolicentie in 

orde gebracht. Alle werknemers die gebruik maken 

van pesticiden, volgen een verplichte opleiding. Het 

gebruik van pesticiden voorkomen we trouwens zo 

veel mogelijk. Daarom kochten we extra onkruid-

branders aan als alternatieve onkruidbestrijding. 

Klanten die advies willen rond ecologisch groenbe-

heer, kunnen steeds bij onze projectmedewerkers 

terecht. 

EcoFlits
In 2016 verdeelden we opnieuw de EcoFlits onder 

onze medewerkers. Deze nieuwsbrief verschijnt vier 

keer per jaar en bundelt alle acties die we hebben 

ondernomen op vlak van milieu. Ook de resultaten 

delen we mee.

Onze uit-
daging 
2017
In 2017 loven we 
een ‘Groene pluim’ 
uit aan een werkne-
mer die zich extra 
heeft ingezet voor 
het milieu tijdens 
het voorbije jaar.

We onderzoeken in 
2017 een duurzame 
oplossing voor de 
houtresten van onze 
operationele  
activiteiten.
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Talea
Talea is een coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid 
(cbva) met een sociaal oogmerk. Deze 
spin-off werd op 25 september 2014 
opgericht door de vier vzw’s van De 
Winning. Talea is gespecialiseerd in het 
groenbeheer en -aanleg van bedrijven-
terreinen.

Samenwerking en participatie
De keuze voor een coöperatieve vennootschap is 

heel bewust: we geloven sterk in samenwerking tus-

sen en met mensen en bedrijven, en ook in samen-

werking tussen ondernemerschap, maatschappij en 

milieu. Participatie is immers de beste manier om te 

komen tot een duurzame samenwerking. Klanten en 

medewerkers worden dan ook uitgenodigd om mee 

in het bad te springen en aandeelhouder te worden 

van Talea cvba-so.

Vzw De Winning - Maatwerk is de natuurlijke part-

ner van Talea. Er wordt op regelmatige basis overleg 

gepleegd over aanbestedingen en de uitvoering van 

werken in een wisselende onderaanneming. Talea 

werkt samen met een twaalftal sociale bedrijven.

Sociaal oogmerk
Talea streeft ernaar om zo veel mogelijk duurzame 

jobs te creëren en de doorstroom uit de sociale 

economie te stimuleren. De vennootschap gaat voor 

een duurzame dienstverlening door een ‘design & 

build’-concept van duurzame en ecologische be-

drijfsomgevingen met de natuur als inspiratiebron.

In 2016 heeft Talea een artikel 60–medewerker 

begeleid. Artikel 60 is een activeringsmaatregel van 

het OCMW dat de kansen van de medewerker op de 

arbeidsmarkt vergroot. 

Biodiversiteit
‘Talea produceert biodiversiteit’ staat te lezen in 

de missie. Talea gelooft dat je door slim ontwerp, 

aanleg en onderhoud biodiversiteit kan creëren op 

plaatsen waar je het niet verwacht: op bedrijventer-

reinen en hun omgeving. Door het groene land-

schap in de omgeving door te trekken naar bedrij-

venterreinen, ontstaan er migratiemogelijkheden en 

rustpunten voor plant en dier. Bedrijven kunnen zo 

hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit.

Werken in uitvoering
In augustus 2016 startte Talea als hoofdaannemer 

met de aanleg van de parking van de Corda Campus 

in Hasselt. Er werden verhardingen, verlichting, 

wadi’s (water afvoer door infiltratie) aangelegd, en 

22.000 bloembollen, en 6000 siergrassen aange-

plant.

In de winter van 2016 begon Talea met de aanleg 

van de tuin van het bedrijf Tribù, gespecialiseerd in 

tuinmeubilair.

Uitda-
ging 
2017
Het uitbreiden 
van de aandeel-
houders, en 
evolueren naar 
de aanleg van 
overwegend eco-
logische tuinen.
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Centrum 
Duurzaam 

Groen
Centrum Duurzaam Groen vzw zet zich 
in voor een duurza me leefomgeving 
thuis, op het werk en in de open ruim-
te. Dat doen ze sinds 2009, toen de 
vzw werd opgericht door De Winning, 
Hogeschool PXL, pro vincie Limburg en 
Limburg.net. De inzet van CDG komt 
de natuurwaarde van het groen en de 
biodiversiteit ten goede. Die heeft het 
vaak moeilijk, zeker in dicht bewoonde 
gebieden. 

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt 

kennis, en verspreid die via vorming en advies. 

Ze zet ook voorbeeldprojecten op. De vzw werkt 

intensief samen met stakeholders, partners, lokale 

overheden en andere belanghebbenden. Er is een 

inhoudelijke en praktische samenwerking tussen 

Centrum Duurzaam Groen, Talea cvba-so en De 

Winning met focus op duurzame groeninrichting 

van bedrijven terreinen. 

De vzw handelt altijd met respect voor de eigen 

medewerkers en kiest - waar mogelijk - voor sociale 

tewerkstelling.

Vorming en netwerk
Een duurzame, groene leefomgeving begint met 

de juiste kennis. Een van de kerndoelen is dan ook 

het verzamelen, ontwikkelen en doorgeven van 

informatie rond het duurzaam inrichten en beheren 

van natuur, bos, landschap en openbaar groen. Ze 

richten zich tot professionelen, specialisten uit het 

veld, medewerkers van gemeentelijke diensten en 

particulieren. Centrum Duurzaam Groen biedt ook 

cursussen op vraag en op maat aan. 

Projectwerking en dienstverlening
Centrum Duurzaam Groen zet samen met partners 

en stakeholders projecten op touw die bijdragen 

aan ontwikkeling en innovatie in de sectoren natuur, 

landschap en openbaar groen. Ze zetten daarbij 

vooral in op het delen van kennis en expertise met 

lokale besturen, bedrijven, bedrijfsterreinbeheerders 

en andere organisaties. Die kunnen bij CDG terecht 

voor hulp bij de inrichting en het beheer van een 

natuurvriendelijke, groene omgeving. 

AMBER tuinen
Centrum Duurzaam Groen werkt samen met Lim-

burg.net en verschillende partners al enkele jaren 

aan een campagne rond duurzame, natuurvriende-

lijke en afvalarme tuinen onder de noemer AMBER. 

Ze richten zich daarbij zowel tot de lokale besturen 

als tot de inwoners. De toontuin in Kiewit is een 

concreet voorbeeld van een tuin die volgens de AM-

BER-principes is ingericht. In die tuin organiseert 

CDG regelmatig rondleidingen, evenementen en 

vormingsactiviteiten.

Voorbeelden van nieuwe projecten in 2016:

Proefproject inventarisatiemethode kanaalbermen.

Vergroenen speelplaats 

Tessenderlo Heilig Hart Instituut.

Ecologische potentiestudie industrieterrein  

Vossenberg in Rotem.

Groene belevenisomgeving rusthuis Riemst.

CDG werkt verder aan het HPG-plan voor Domein 

Bovy, het landschapsplan voor het industrieterrein 

Truibroek in Ham, en de omvorming van de begraaf-

plaatsen in Hechtel-Eksel.

Uitdaging 2017
Klimaatgroen : projecten waarbij groen wordt ingezet in het 

kader van klimaatdoelstellingen, bv. reduceren van CO2.
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Doorheen het hele rapport geven we met een icoon-

tje aan waar we ook onze bijdrage leveren aan deze 

doelstellingen.  

De Winning en 
de Duurzame 

Ontwikkelings-
doelstellingen

Eind 2015 werden de 17 duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen van de  
Verenigde Naties tegen 2030 bepaald.  

De Winning draagt hierin ook haar 
steentje bij .
 

In De Winning staan vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen centraal, deze zijn ook in onze missie terug te vinden.

Versterk de implementatie 
en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling.
 

Onze missie benadrukt dat samenwer-

king en co-creatie tussen partners een 

basis is voor een duurzame toekomst.  

Bescherm, herstel en bevor-
der het duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen 
duurzaam, bestrijd woestijn-
vorming en landdegradatie 
en draai het terug en roep het 
verlies aan biodiversiteit een 
halt toe.

 

We leveren professionele en kwali-

tatieve diensten in natuur-, bos- en 

landschapsbeheer, alsook in ecologisch 

groenbeheer met gebruik van ecolo- 

gische materialen.  

Bevorder aanhoudende, inclu-
sieve en duurzame econo-
mische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen.

 

We werken rond tewerkstelling en oplei-

ding van mensen die moeilijk aanslui-

ting vinden met de arbeidsmarkt.  

Verzeker duurzame consump-
tie- en productiepatronen.
 

De Winning heeft bewust gekozen voor 

bioproductie in de land-en tuinbouw.  

Tevens zijn we op zoek om restproduc-

ten te gebruiken als basis voor nieuwe 

producten.  
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GRI-4
We hebben dit duurzaamheids- 
rapport opgesteld op basis van de 
GRI-4 richtlijnen.   

Volgende tabel geeft een overzicht van de GRI-4 

indicatoren, die van belang zijn voor De Winning, 

alsook een verwijzing naar de pagina in dit docu-

ment, waar deze indicatoren worden besproken.  

Strategie en analyse
G4-1 Verklaring van de leidinggevende over het belang 

 van duurzaamheid voor de organisatie en/of strategie hiervoor...................... 60

Organsiatieprofiel
G4-3 Naam van de organisatie.....................................................................................  6-10 

G4-4 Voorstelling van de producten en/diensten....................................................... 13 - 31 

G4-5 Locatie van het (hoofd)kantoor........................................................................... 6, 59 

G4-6 Land waar de organisatie actief is (en aantal indien meerdere)........................ 6, 59 

G4-7 Eigendomstructuur en rechtsvorm..................................................................... 9 

G4-8 Afzetmarkt (geografische verdeling, sectoren die worden bediend  

 en soorten klanten/begunstigden).....................................................................  13 - 31 

G4-9 Omvang van de organisatie (bv. het aantal werknemers, totale omzet, 

 aantal verwerkte producten of geleverde diensten, enz.)......................   10, 33, 13 - 31 

G4-10 Verdere informatie over werknermers : type contract, 

 (vast, interim, zelfstandig), geslacht, enz. .....................................................    33 - 35 

G4-11 Percentage werknemers die onder cao vallen.................................................... 33

G4-12 Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is  

 (voor de belangrijkste producten/diensten)...................................................... 13 - 31 

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft 

 omvang, structuur of eigendom......................................................................... / 

G4-14 Beschrijving toepassing ‘voorzorgprincipe’....................................................... / 

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft.................................. 11 

G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar  

 de organisatie lid van is...................................................................................... 41 

Identificatie van materiële MVO thema’s en afbakening 
G4-17 Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat de organisatie  

 en worden ze allemaal meegenomen in het verslag)............................  6, 8, 9, 13 - 31 

G4-18 Beschrijving tot stand komen  van rapport......................................................... 5 

G4-19 Overzicht materiële duurzaamheidthema’s........................................................ 55 

G4-20 Overzicht materiële thema’s die intern gelden................................................... 55

G4-21 Overzicht materiële thema’s die extern gelden................................................... 55

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte  

 informatie (bv. fusies, overnames, verandering van het referentiejaar of  

 verslaggevingsperiode en veranderingen met betrekking tot de aard van  

 activiteiten of meetmethoden)............................................................................ / 

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes 

 ten aanzien van reikwijdte afbakening of meetmethoden  

 die voor het verslag zijn toegepast...................................................................... / 

 

Overleg met belanghebbenden
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 

 (overheid, werknemers, klanten, lokale gemeenschap, enz.)......6, 8, 9, 11, 41, 46-49 

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden  

 die moeten worden betrokken.....................................................  6, 8, 9, 11, 41, 46-49 

G4-26 Beschrijving aanpak stakeholderdialoog (frequentie, etc.)........   6, 8, 9, 11, 41, 46-49

G4-27 Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen van stakeholders en  

 hoe ging de organisaite hiermee omgaat ..................................   6, 8, 9, 11, 41, 46-49 

Verslagprofiel
G4-28 Verslagperiode (bv. fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop 

 de verstrekte informatie betrekking heeft......................................................titelblad 

G4-29 Datum van het meest recente verslag...........................................................titelblad 

G4-30 Verslaggevingscyclus...................................................................................... jaarlijks 

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag en de inhoud hiervan...................... 59 

G4-32 Niveau van rapport of verwijzing naar externe verificatie.................................. / 

G4-33 Beleid rond externe verificatie............................................................................. / 

Beheerstructuur
G4-34 Beschrijving van de bestuurstructuur van de orgnaisatie.................................. 8-9

Ethiek en integriteit
G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags)normen, principes van de organisatie.   7 

Economische prestaties
Standaardindicatoren   
G4-EC1Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.............    10 

G4-EC4Financieel hulp ontvangen van de overheid. (alle vormen van overheidssteun)  10 

 

Specifieke indicatoren   
EXTRA Verbetering openbare ruimte, aantrekkelijkheid voor bewoners,  

 investeerders, toeristen, enz. .............................................................................   / 
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Milieuprestatie-indicatoren
Standaardindicatoren   
G4-EN3 Energieconsumptie binnen de organisatie........................................................ 43 

G4-EN5 Energie intensiteit............................................................................................... 43

G4-EN6 Reductie van energie consumptie......................................................................42 

G4-EN23Type afval en hoeveelheid..................................................................................45

G4-EN30Impact van transport op het klimaat................................................................44 

G4-EN31Uitgaven om milieu impact te verminderen...............................................42, 44-45 

Specifieke indicatoren   
G4-EN1Materiaalverbruik................................................................................................ /

G4-EN2Percentage gebruikte materialen dat bestaat uit gerecycleerde bronnen......... 23 

G4-EN11Locaties die de organisatie bezit, huurt, beheert of grenst aan gebieden  

 met hoge biodiversiteit....................................................................................... 44 

G4-EN12Impact van de organisatie op de biodiversiteit..........................................40, 44-45

G4-EN13Hoe beschermt de organsiatie de biodiversiteit en op welke wijze.................44-45

G4-EN14Geef aan of de organisatie te maken heeft met 

 bedreigde dier- en plantensoorten..................................................................... 44-45 

G4-EN15Uitstoot van broeikasgassen..............................................................................44

G4-EN19Welke initiatieven neemt de organisatie om de uitstoot  

 van broeikasgassen terug te dringen................................................................. 44 

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
G4-LA1 Aantal werknemers en hun kenmerken (geslacht, leeftijd,  

 arbeidshandicap, enz.) Geef daarbij het verloop aan (in- en uitstroom).........  33-35 

EXTRA Kwaliteit van arbeid.............................................................................................   / 

G4-LA6  Type en aantal arbeidsongevallen, aantal dagen afwezigheid, absenteÏsme...  36-37 

G4-LA9  Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt  

    aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie..............................35 

G4-LA10  Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren............ 25-27, 35 

G4-LA11   Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent  

       prestatie-en loopbaanontwikkeling...........................................................   25-27, 35 

G4-LA12  Overzicht beheerstructuren en procentuele verdeling  

       naar geslacht, leeftijd, minderheidsgroepen.................................................  33-35 

Maatschappij
G4-SO2  Positieve lokale impact (aanbieden van werk aan lokale mensen,  

     gekoppeld aan lokale noden.)....................................................  40, 41, 50, 51, 13-31 

Categorie  Economisch   Milieu
Aspecten    Economische prestaties  Energie      
    Indirecte economische afspraken Afvalwater en Afval       
     Algemeen
     Biodiversiteit
     Emisies 
     Transpôrt
     Materialen

Categorie       Sociaal
Subcategorie    Arbeidsomstandigheden  Maatschappij  Productverantwoordelijkheid
          en volwaardig werk
Aspecten          Werkgelegenheid   Lokale gemeenschap Gezondheid en
          Verhouding werkgever en -nemer     veiligheid van klanten
          Gezondheid en veiligheid
          Opleiding en onderwijs

          Diversiteit en gelijke kansen

 

Het  MVO-Paspoort volgens de sociale economie geeft de thema’s weer die in dit verslag uitvoerig worden beschreven.
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ANB  Agentschap Natuur en Bos 
AZ  Arbeidszorg 
BIO  Beroepsinlevingsovereenkomst

BU  Business Unit

BUSO  Buitengewoon Secundair Onderwijs

BMI  Body Mass Index

BVS  Beroepsverkennende Stage

CPBW  Comité voor Preventie, Bescherming en  

  Welzijn op het Werk

cvba-so Coöperatieve vennootschap 

  met beperkte aansprakelijkheid - sociaal oogmerk

CVO  Centrum voor Volwassenonderwijs

ERP  Enterprise Resource Planning 

ERSV  Erkend Regionaal Samenwerkingsverband

FeGob  Federatie van centra voor Gespecialiseerde diensten  

  voor Opleiding en Begeleiding en Bemiddeling

GESCO Gesubsidieerde contracten

GIBO  Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleidingen

GOB  Gespecialiseerde Opleiding en Begeleiding

GRI  Global Reporting Initiative

GTB  Gespecialiseerde TrajectBegeleiding

HHV  Hagelandse Haspengouwse Veeboeren 
HR  Human Resources

IBAL  Intensieve Begeleiding Alternerend Leren

IBO  Individuele Beroepsopleiding

ICF  International Classification of Functioning, 

  disability and health

LDE  Lokale DienstenEconomie

LMRA  Laatste Minuut Risico Analyse

MOO  Modulair Opgebouwde Opleidingstrajecten

MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NEC  Normaal Economisch Circuit

OC  Orthopedagogisch Centrum 
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OR  OndernemingsRaad

PEFC  Programme for the Endorsement of  

  Forest Certification

PAPS  Preventieadviseur Psychosociale belasting 

PK  PaardenKracht

POP  Persoonlijk Opleidings Plan

PWA  Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap

Afkortingen
RIZIV  Rijksinstituut voor Ziekte en  

  InvaliditeitsVerzekering

RvB  Raad van Bestuur

SDG  Sustainable Develepmont Goals 
Siné  Sociale INschakelings Economie

SIW  Subsidie Intensief  Werkplekleren

SST  Steunpnt voor Sociale werkplaatsen

SW  Sociale Werkplaats

TAZ bis Tender Activering Zorg

TIW  Tender Intensief Werkplekleren 
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling  

  en Beroepsopleiding

VIVO  Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding  

  in de social profit

VOKA  Vlaams netwerk van Ondernemingen

VOP  Vlaamse OndersteuningsPremie

VTE  Voltijdse Equivalente

VUIST  Vallen, Uitglijden, Struikelen

vzw  Vereniging Zonder Winst

Wep+  WerkErvaringsProject
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ContactNotities

Afdeling Lummen
Sint-Ferdinandstraat 1 

3560 Lummen

013/53 11 59

Afdeling Genk
Troisdorflaan 19 

3600 Genk

089/36 49 82

Afdeling Hechtel-Eksel
Zandstraat 3/9

3941 Hechtel-Eksel 

011/96 08 76

Afdeling Kortenaken
Leedse Vroente 6 

3472 Kortenaken

016/77 14 80

Bistro Het Vinne
Ossenwegstraat 70 

3440 Zoutleeuw

Verantwoordelijke uitgever 

Filip Vanlommel
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