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MANAGEMENTLETTER
Een bewogen jaar
Corona veroorzaakte een storm van uitdagingen en
bijna niets was nog gewoon. Plots werd alles anders en
was het een uitdaging om al onze medewerkers zoveel
mogelijk aan de slag te houden.
De pandemie heeft de medewerkers van De Sprong niet
van de wijs gebracht, maar heeft net gezorgd voor een
positieve golf van optimisme en verbondenheid.
Onze medewerkers hebben een grote veerkracht laten
zien en binnen De Sprong mogen we oprecht trots zijn
op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van
zowel doelgroepwerknemers als
omkaderingspersoneel. Door het spitsvondig zoeken
naar oplossingen omtrent de maatregelen die nodig
waren om te kunnen werken, hebben we een snelle
heropstart kunnen waarmaken na de eerste lockdown.
Binnen De Sprong heerst een sterke verbondenheid en
we zijn met zijn allen voor elkaar blijven zorgen. Corona
heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht. We
hebben nieuwe projecten succesvol kunnen uitwerken
in dit vreemde jaar met ongekende situaties.
Alle niveaus van de organisatie hebben het goed
gedaan in het voorbije jaar en we kijken dan ook met
veel enthousiasme uit naar de toekomst.
Vanuit het bestuur en het management zijn we al onze
medewerkers dankbaar voor hun inzet en hun grote
betrokkenheid in het voorbije werkjaar.

MANAGEMENTTEAM, MEERHOUT, MEI 2021
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DE SPRONG VZW

DOOR DE JAREN HEEN

1999
DE START

2016 : DE FUSIE
Sinds 1 januari 2016 zijn wij een Kempens
maatwerkbedrijf bestaande uit de vroegere werking
van De Sprong VZW en Fietsenatelier Mol VZW.
Ook de erkende arbeidszorgprojecten van beide
vroegere sociale werkplaatsen zijn mee gefusioneerd.

Onze RAS installatie
verhuist naar Herenthout.

2017
We zetten onze
schouders mee onder
het project 'REPAINT'.

2019
JANUARI

Het nieuwe maatwerkdecreet
gaat van start.

FEBRUARI
De administratieve zetel en het
Groenonderhoud verhuizen naar een
pand gelegen in de Vaartstraat 1 in
Meerhout.
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DOOR DE JAREN HEEN

BACKCUP

FIETSEN ZONDER ZORGEN

In samenwerking met

Onze nieuwe fietsenwinkel

IOK afvalbeheer

opent de deuren in de Vaartstraat

starten we een nieuw circulair

in Meerhout

project rond
herbruikbare bekers.

2020
DE OORSPRONG
We starten aan ons eerste

NOORDERKEMPEN
We breiden uit naar de

ecologisch project: een

Noorderkempen met een

één hectare groot voedselbos

nieuwe vestiging in Wortel.

in Turnhout.
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ONZE VESTIGINGEN
GEEL

Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel
Haverbeemden 1A, 2440 Geel
Stationsplein z/n, 2440 Geel

HERENTALS

Stationsplein 1, 2200 Herentals
HERENTHOUT
Moerbroek 28, 2270 Herenthout

MEERHOUT

Vaartstraat 1, 2450 Meerhout

MOL

Sint - Apollonialaan 190b, 2400 Mol
Sint - Apollonialaan 194, 2400 Mol
Statieplein 1, 2400 Mol
Statieplein 3, 2400 Mol
Don Boscostraat 33 bus 1, 2400 Mol
OLEN
Hagelberg 10, 2250 Olen

Nieuwe vestiging sinds 2020 !
WORTEL
Zandstraat 6, 2323 Wortel

DE SPRONG VZW
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ONS ORGANOGRAM

ONZE MISSIE
De Sprong is een Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen met een erkende
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun mogelijkheden te (h)erkennen en te ontwikkelen,
waardoor zij een sterkere positie verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
De Sprong engageert zich in de samenleving door op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier te blijven ijveren
voor tewerkstelling voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.
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ONZE VISIE
DUURZAAMHEID

GROEI

WIJ BOUWEN AAN DUURZAAM WERK.

GROEI VAN DE MEDEWERKERS

Wij leggen onze focus op de versterking van onze medewerkers
met het oog op een duurzaam tewerkstellingstraject met
groeikansen. We betrekken ons netwerk om samen een
duurzaam engagement aan te gaan zodat we optimale
leerkansen creëren voor onze medewerkers.

Wij werken aan groei via een stappenplan.
Wij werken op maat van elk individu.
Wij benoemen kwaliteiten en werkpunten van onze medewerkers.
Wij motiveren onze medewerkers om extra uitdagingen aan te
gaan.

Zodanig dat:

Zodanig dat:

We medewerkers duurzaam versterken in hun persoonlijke groei.

Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zo zeker genoeg zijn van zichzelf om

We interne en externe stagemogelijkheden kunnen voorzien.

huidige en toekomstige tewerkstelling aan te gaan.

We onze partners kunnen stimuleren om onze medewerkers alle

Onze medewerkers kunnen groeien als persoon met oog op

kansen te geven en doorstroommogelijkheden kunnen creëren.

tewerkstelling en hun deelname aan de maatschappij.

WIJ BOUWEN AAN EEN DUURZAME ORGANISATIE.
Wij realiseren een stabiele en financieel gezonde organisatie.
Wij ondernemen op een ecologisch verantwoorde wijze.
We stimuleren hergebruik en recyclage binnen onze organisatie
en de maatschappij en blijven hierin innoveren.
Wij werken via onze dienstverlening mee aan een betere
samenleving. Wij staan voor een goede communicatiestroom
zowel intern als extern. In De Sprong is iedereen welkom,
ongeacht zijn of haar rugzak/achtergrond.
Zodanig dat:
We een maatschappelijke meerwaarde creëren zowel op ecologisch
als menselijk vlak.
We een open organisatie zijn.
We alle medewerkers in onze communicatie op een gelijkwaardige
manier benaderen.
We ons naar de buitenwereld kunnen profileren als één organisatie

Onze medewerkers inzicht krijgen in hun vaardigheden en groeiproces.
Er blijvend gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling.
Onze medewerkers kansen kunnen grijpen.

GROEI VAN DE ORGANISATIE
We nemen als groeiende organisatie stapsgewijs de uitdagingen
binnen onze onderneming aan.
We gaan op zoek naar innoverende mogelijkheden toepasbaar in
de sociale economie.
Zodanig dat:
We in onze activiteiten steeds de nodige aandacht hebben voor de
koppeling tussen mens en activiteit.
We een zinvol tewerkstellingsaanbod met voldoende uitdaging en
afwisselingsmogelijkheden creëren.
We inzetten op begeleiding met het oog op maximale doorstroom.
We de organisatie samen evalueren en bijsturen.

met verschillende locaties en verscheidene activiteiten.

WELZIJN
WELZIJN VAN DE MEDEWERKERS

WELZIJN ALS ORGANISATIE

Wij begeleiden onze medewerkers individueel en op maat vanuit
persoonlijk contact.
Wij creëren de mogelijkheid tot sociale contacten op de werkvloer.
Wij zijn partner van de lokale welzijnsorganisaties en andere
hulpverlening.

Wij werken samen met regionale partners zoals openbare
besturen, bedrijven, lokale welzijnsorganisaties, …

Zodanig dat:
We vertrekken vanuit ieders persoonlijke noden rekening houdend
met zijn of haar rugzak.
We er zijn voor onze medewerkers, met een luisterend oor.
We samen met onze medewerkers gericht op zoek kunnen gaan
naar de juiste ondersteuning.
Iedereen zich gewaardeerd mag voelen op de werkvloer.
Er een collegiale werksfeer heerst.

Zodanig dat:
We de maatschappelijke ontwikkelingen toepassen en vertalen in
onze organisatie.
We de stem van onze medewerkers kunnen vertolken naar de
maatschappij en beleid.
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BESTUUR
De verantwoordelijkheid voor onze organisatie ligt
bij de raad van bestuur, de leden van de
algemene vergadering en het directie- en
managementteam.

De raad van bestuur
De raad van bestuur staat in voor het beleid en
beheer van De Sprong vzw en komt op
regelmatige basis samen.
De leden zijn:
Karel Byl (Voorzitter)
Raf Moons (Ondervoorzitter)
Lieve Nevelsteen
Theo Verschaeren
Jan van Ballaer
Stef van Hoof
Benny Eyckmans
Lynn De Ceuster
Rit Kerstens
Paul Helsen

De algemene vergadering
De algemene vergadering is verantwoordelijk voor
de goedkeuring van de begroting en rekeningen
en komt twee keer per jaar samen. Naast de leden
van de raad van bestuur maken ook volgende
personen deel uit van de algemene vergadering:
Vicky Bastiaenssen
Jan Peys
Wendy Soeffers
Diane Caeyers
Chris Bakelants
Bert Vangenechten
Tonnie Steeman
Mineke Viaene

DE SPRONG VZW
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GROENONDERHOUD
'Met de groenploegen realiseerden we heel wat
nieuwe projecten waardoor we ons in de kijker
konden zetten en een mooi werkjaar afsloten.'

DE SPRONG VZW
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Uitbreiding naar de Noorderkempen
Onze groenafdelingen in Meerhout en Olen kregen er een
broertje bij in Wortel.
Op deze locatie zijn we gestart met een eerste groenploeg
bestaande uit 1 begeleider en 3 arbeiders. Zij zullen de
Noorderkempen voorzien van Groenonderhoud.
Hierbij zetten we onze eerste stappen naar heel de Kempen.
Natuurwerk stelde zijn terrein ter beschikking in Wortel om een
container te plaatsen waarin onze mensen hun standplaats krijgen.
We streven naar een vaste basis waar minstens 2 groenteams
elkaar kunnen versterken.

Totaalonderhoud bij onze klanten
De laatste jaren breidden we ons takenpakket meer en meer uit naar een totaalonderhoud bij onze klanten.
Onze teams versterken hun technische vaardigheden en hun plantenkennis, zodat we kwalitatief werk kunnen
verrichten met het oog op een duurzaam onderhoud. Een onderhoud waarbij zowel de klant als onze medewerkers
gebaat zijn.
Betrokkenheid bij de start van een project, plantenkeuze, aanleg en onderhoud zorgen voor tevreden klanten en
doelgericht werken bij onze teams.
Doelgroepwerknemers krijgen meer inzicht in de job, meer voldoening en meer handvaten om eventuele
doorstroomtrajecten te realiseren.
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Onze stoommachines
Vanaf 2014 hanteren we een nultolerantie naar het
gebruik van herbiciden en dit in het kader van
duurzaamheid. We merken dat doorheen de jaren onze
methode van onkruidverdelging door stomen
ingeburgerd is en de gewenste resultaten oplevert.
De Sprong heeft ondertussen 6 wagens uitgerust met
stoommachines die zich dagelijks inzetten om ecologisch
verantwoord onkruid te verdelgen.

Als we binnen onze groenafdeling
1 ding hebben geleerd in 2020, is het dat we
verdere stappen moeten zetten om te streven
en te werken aan de korte keten om zo de
‘Greendeal’ van Europa tegen 2050 te
behalen.

DE SPRONG VZW
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De Oorsprong
In 2020 hebben we een tweede duurzaam traject opgestart.
De Oorsprong is een verkennend pad van De Sprong. Het doel is om mensen, bedrijven en openbare besturen te verbinden
met duurzame projecten. Dit in de geest van het slimme ontwerpsysteem.
We vonden in Louis Michielsen, zaakvoerder van Ivana Beheer BVBA en trotse bezitter van 1 hectare weiland in Turnhout,
een gedreven partner om samen te werken aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
Dit resulteerde in een eerste project: een één hectare groot voedselbos in Turnhout. Een voedselbos onderhoudt zichzelf op
termijn, biedt voedsel voor mensen en een habitat voor dieren. Het kan bijdragen aan het oplossen van het
klimaatprobleem. Het voedselbos kan meerdere voordelen hebben. Zo is er een educatief luik, is het een duurzame
onderneming en is het een gedragen project met toekomstperspectief.
De Sprong wil met dit project innoverend werken en verder uitrollen naar bedrijven, particulieren, openbare besturen en
andere lokale partners die interesse hebben en zich kunnen vinden in het principe van een voedselbos.
Want 2020 leerde ons vooral, dat indien we extra inspanningen leveren, we “wel” het verschil kunnen maken.

DE SPRONG VZW
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FIETSENATELIER
'Onze medewerkers van het Fietsenatelier
bewezen in 2020 van vele markten thuis te zijn.'

DE SPRONG VZW

Opening fietsenwinkel Meerhout
Op 19 januari 2020 konden we officieel de deuren openen van onze
nieuwe fietsenwinkel in Meerhout.
We mogen oprecht trots zijn op de medewerkers die meerdere
maanden hard hebben gewerkt om dit te realiseren.
De burgemeester van Meerhout opende officieel de winkel en de
genodigden konden kennis maken met het nieuwe concept dat De
Sprong verder op de kaart zal zetten als onderneming.
De dag ervoor hebben de personeelsleden van De Sprong al een
uitgebreide rondleiding gekregen om de nieuwe winkel te
ontdekken.
Het openingsweekend voor het grote publiek was een enorm succes.
We mochten meteen nieuwe klanten verwelkomen en de eerste
fietsen werden reeds verkocht.
In het kader van ‘Fietsen Zonder Zorgen’ kan iedereen in onze winkel
terecht voor het kopen, het onderhouden en het herstellen van
zowel stadsfietsen als elektrische fietsen. Daarnaast zijn we
gespecialiseerd in het aanbod van aangepaste fietsen voor minder
mobielen. In onze winkel staan de techniekers vanuit de doelgroep
samen met de begeleiders garant voor een goede service.
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Fietsenatelier Mol helpt Natuurwerk aan fietsen
Dankzij het Fietsenatelier in Mol hebben wij ervoor kunnen zorgen dat Natuurwerk
vlot terug kon opstarten na de eerste golf in de pandemie. Door de gekende
omstandigheden werd van hogerhand vastgelegd dat het aantal zitplaatsen in
transportmiddelen beperkt werd. Natuurwerk ging op zoek naar een partner die
betaalbare fietsen kon leveren, zodat hun personeelsleden zich vlot konden
verplaatsen naar hun werkposten. Zij vonden bij De Sprong de juiste partner om een
twintigtal tweedehandsfietsen te leveren.

Kinderfietsjes voor nieuwe fietsbibliotheken in de Kempen
De Sprong heeft al een aantal jaren een goede samenwerking met beweging.net
voor het leveren van kinderfietsjes voor de verschillende fietsbibliotheken in de
Kempen. Vanuit het Fietsenatelier in Mol werden maar liefst 130 tweedehands
kinderfietsjes geleverd in 2020.

Fietspunten blijven open !
Het afgelopen jaar konden we de permanentie op de fietspunten blijven waarborgen.
We zorgden er dan voor dat de stationsomgevingen, pleintjes en straten van de
gemeenten Mol, Herentals, Geel, Olen en Balen netjes bleven in een periode dat
iedereen dichter bij huis bleef.

DE SPRONG VZW
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Opening fiets-o-strade
De aanleg van de fiets-o-strade tussen Herentals en Balen (F105) is in volle opbouw.
In februari 2020 werd het deel tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel officieel ingefietst.
Vanuit De Sprong leverden we 30 huurfietsen af om dit evenement mee mogelijk te maken.

'We weten allen dat 2020 een ander jaar is geweest dan we gewend zijn.
De medewerkers van het Fietsatelier in Mol hebben bewezen dat ze snel kunnen
schakelen in het uitvoeren van nieuwe en vaak onbekende taken.
Zo zijn deze medewerkers aan de slag gegaan om onder andere afvalkalenders te bedelen,
hebben ze begraafplaatsen onderhouden en hebben ze oorwormnestjes gebouwd.'
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RECYCLAGE
'2020 was voor de afdeling Recyclage
een jaar vol met (nieuwe) uitdagingen!'

DE SPRONG VZW
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RAS (Re-use-a-Shoe)
Re-use-a-Shoe is een samenwerking tussen De Sprong en Nike.
Deze afdeling gelegen te Herenthout ontmantelt sportschoenen op mechanische wijze.
De verkregen fracties worden gescheiden door middel van zeven en worden dan opgevangen.
Door deze werkwijze toe te passen, wordt het herbruiken van de materialen mogelijk.
De rubber van de schoenen kan bijvoorbeeld gebruikt worden in sport -of winkelvloeren.

In 2019 hebben we hard gesleuteld aan de machine
om zo de performantie en de productie te verhogen.
In 2020 werd dit harde werk beloond met het ene
productierecord na het andere. De capaciteit van het
werk steeg in die mate dat het personeel de machine
niet langer kon volgen. Het personeelsbestand werd in
juni 2020 met 0,7 VTE verhoogd. Uit verdere tests
bleek dat de machine een hogere potentie van werk
aan zou kunnen. In oktober zijn we over kunnen gaan
tot het versterken van dit team met nog eens 3 VTE
doelgroepwerknemers.
Ondanks deze inspanning blijft de toevloed aan
schoenen vanuit Nike hoog en zal er in 2021 hard
gewerkt moeten worden om de overflow weg te
werken.

ROS (Regionaal Overslag Station)
Het Regionaal Overslag Station is een samenwerking met IOK afvalbeheer te Olen. In verschillende Kempische
milieuparken haalt men volgende zaken op: bruin-en witgoed, piepschuim, autobanden en andere kleinere
fracties. IOK afvalbeheer voorziet de vrachtwagenchauffeurs terwijl De Sprong de bijrijders aanlevert.
Er zijn 3 tot 4 vrachtwagens die deze transporten verzorgen. Eens geladen, keren deze ophalers terug naar het
milieubedrijf, waarna onze medewerkers de fracties uitladen en correct stockeren voor verdere verwerking.

In 2020 zat de grootste uitdaging in het aantal bijrijders dat werd
teruggebracht van 2 bijrijders per vrachtwagen naar 1 bijrijder per
vrachtwagen.
Zo werd het moeilijker om mensen te verschuiven, af te lossen of te
vervangen bij afwezigheden.

DE SPRONG VZW
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Repaint
In het kader van het REPAINT-project gaan onze medewerkers
langs in de IOK milieuparken. Hier verzamelen ze de bruikbare en
watergedragen verfresten. Na een weging en de nodige
kwaliteitscontrole worden deze overschotten verdeeld over 6
Kringwinkels in de Kempen.
In de toekomst streven we ernaar een eigen product te
ontwikkelen waardoor we zelf verf kunnen mengen en potten
kunnen afvullen. Hierdoor zouden we een verbetering kunnen
creëren voor een gegeerd product.

Mooimakers
Binnen de afdeling Recyclage is dit een nieuwe opdracht.
Mooimakers is een initiatief van de Vlaamse overheid om het sluikstorten en het zwerfvuil te verminderen.
Een belangrijk deel in het proces is de hoeveelheid vuil in kaart brengen en te monitoren.
Vanuit De Sprong leveren wij de nodige mensen aan om 4 keer per jaar in 10 gemeenten op vooraf bepaalde trajecten
langs te gaan om het zwerfvuil te tellen.
In 2020 konden we reeds 6 werkdagen hieraan spenderen.
In 2021 zal dit aantal worden verdubbeld.
We trachten andere gemeenten warm te maken voor dit mooie project!

BACKCUP
Van alle lopende initiatieven en opdrachten binnen De Sprong
werd Backcup het hardst getroffen door de gezondheidscrisis.
In de eerste maanden van de opstart vonden er verschillende
verhuringen plaats van onze bekers. Vanaf maart 2020 hebben
er geen verdere verhuringen kunnen plaatsvinden.
Wij hopen vanaf de tweede jaarhelft van 2021 op een vliegende
(her)opstart.
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ARBEIDSZORG
'Enkel maar positieve evaluaties voor
onze afdeling Arbeidszorg.'

DE SPRONG VZW
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Nestkastjes voor koolmezen
In 2020 werkten onze arbeidszorgmedewerkers verder
aan het maken van nestkastjes voor koolmezen. De
koolmees is de ideale natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups. De koolmees is namelijk een grote
liefhebber van deze rups en eet hem tijdens verschillende
fasen van zijn levenscyclus. Door nestkastjes te plaatsen
zetten gemeentebesturen meer en meer in op duurzame
bestrijding van de processierups.

Multidop
Dankzij de inzet werd na een positieve evaluatie beslist de samenwerking tussen Arbeidszorg en Multidop verder
te zetten. Tweemaal per week zijn onze medewerkers bij hen ter plaatse om afstandshouders in te pakken.

Groenonderhoud domein Galbergen
Ons vast takenpakket bestaat nog steeds uit het onderhoud van domein de Galbergen.
Zo zorgen we er o.a. voor dat de speeltuin proper blijft, het zwerfvuil geruimd wordt, de schoolomgeving mooi onderhouden
wordt, de dieren in onze kleine zorgboerderij verzorgd worden, ...
Met de oogst van de moestuin maakten de arbeidszorgmedewerkers o.a. soep en gelei.
Voor de oplevering van het kampgebouw langs de zorgboerderij dat werd afgewerkt, mochten we meewerken om het
buitengedeelte netjes te maken.

Nog enkele leuke weetjes:
Arbeidszorg is in 2020 twee maanden gesloten geweest wegens de gekende omstandigheden.
Op het einde van het jaar hebben de arbeidszorgmedewerkers op het kerkhof gewerkt om chrysanten op te ruimen.
De nodige voorbereidingen werden genomen voor de verhuis van Arbeidszorg in 2021.
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PERSONEEL
'De drijvende krachten van onze
organisatie: de medewerkers.'

DE SPRONG VZW
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ONZE PERSONEELSCIJFERS
Op 31 december 2020 telde De Sprong 133 personeelsleden, waarvan 28 omkaderingsleden en 83 doelgroepwerknemers.
De medewerkers van De Sprong horen thuis onder de cao’s van paritair subcomité 327.01 voor de beschutte en sociale
werkplaatsen.

19 vrouwen in dienst

114 mannen in dienst

DE SPRONG VZW
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Binnen De Sprong stellen we mensen tewerk, verspreid over de hele Kempen en enkelen uit de provincie Limburg.

In onderstaand overzicht is de leeftijdsverdeling weergegeven van de doelgroepwerknemers en de omkadering binnen De
Sprong. Bij de doelgroepwerknemers is er een mooie verdeling tussen de verschillende leeftijdscategorieën. In deze groep
is geen enkele medewerker terug te vinden die ouder is dan 60 jaar. Bij de omkadering is de gemiddelde leeftijd 44 jaar en
bij de doelgroepwerknemers is deze 41 jaar.
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Sociale verkiezingen 2020
Op 17 november 2020 werden er voor de tweede keer sociale
verkiezingen georganiseerd binnen De Sprong.
Naar aanleiding van de Coronacrisis werden er aanpassingen
gedaan in de stembusgang. Het stemmen gebeurde op
verschillende locaties in de organisatie om de bubbels zo veel
mogelijk gescheiden te houden.
Stemgerechtigden stemden op hun vaste werklocatie.
Uit deze verkiezingen zijn er vier werkgeversafgevaardigden
verkozen. Zij zullen de komende vier jaar zetelen in het CPBW
van De Sprong.

Comité preventie en bescherming op het werk (CPBW)
Het CPBW bestaat uit twee werkgeversafgevaardigden en vier vertegenwoordigers verkozen door de werknemers.
Het comité draagt actief bij aan het welzijn en de veiligheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Dat doet het door het preventiebeleid mee op te stellen, uit te voeren en te evalueren.
Het CPBW kwam 10 keer samen in 2020, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur.
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VORMING

Enkele interessante cijfers

OPLEIDINGSUREN

1313

GEMIDDELD AANTAL
UREN OPLEIDING

10,5

FORMELE

INFORMELE

OPLEIDINGS-

OPLEIDINGS-

MOMENTEN

MOMENTEN

125

83

Het aantal opleidingen lag in 2020 lager dan voorzien. Meerdere opleidingsverstrekkers annuleerden de activiteiten.

Doorstroomgericht werken
Onze eigen vacatures werden steeds intern verspreid en hierdoor konden mensen binnen De Sprong in een nieuwe
afdeling tewerkgesteld worden.
In 2020 vonden ook de eerste evaluaties van het WOP (werkondersteuningspakket) van 4 zittende doelgroepwerknemers
door VDAB plaats. Geen enkele van de geëvalueerde medewerkers werd ‘doorstroomklaar’ geacht. Het WOP van één
persoon bleef ongewijzigd, van één medewerker steeg de loonpremie met 10%, bij een andere medewerker daalde de
loonpremie met 5%. Bij de laatste medewerker werd door VDAB een nieuwe evaluatie in 2021 ingepland. In 2020 is deze
medewerker te veel afwezig geweest, waardoor VDAB geen goede beoordeling van het WOP kon maken.
Om verdere mogelijkheden / kansen tot doorstroom te onderzoeken en om doelgroepwerknemers de kans te bieden
werkervaring op te doen buiten De Sprong, namen we verder deel aan het ESF project ‘Tea for two’.
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ESF-project 'Tea for two'
In 2020 gingen we verder met het Europees project Tea for Two. In dit project onderzochten we wat de meerwaarde kan
zijn van een samenwerking tussen sociale economie en de zorgsector. Voor De Sprong betekende dit een verderzetting
van de samenwerking met het woonzorgcentrum Ter Vest in Balen. Er werd verder uitgezocht welke taken we in het
woonzorgcentrum konden laten uitvoeren door medewerkers van de sociale economie.
Daar waar in 2019 doelgroepwerknemers taken uitvoerden in de ondersteunende diensten, namelijk het groenonderhoud,
hebben we in 2020 de stap gezet naar de woningen zelf. Het doel hiervan was om extra tijd te creëren voor het
zorgpersoneel zodat zij vooral konden bezig zijn met hun kernopdracht: kwalitatieve zorg bieden aan de bewoners.
Tijdens de tweede stageperiode (van december 2019 tot aan de lockdown in 2020) werkten 2 doelgroepwerknemers in de
voormiddag in de woning om er de kamerzorg op zich te nemen en nog extra ondersteunende taken uit te voeren zoals bv.
het afwasmachine vullen en leegmaken, de was van de bewoners verdelen over de kamers, ... In de namiddag werkten zij
mee in het groenonderhoud, werd er zwerfvuil verzameld of hielpen ze al eens bij een activiteit met bewoners.
In de derde stageperiode die startte in oktober 2020 liepen 2,5 doelgroepwerknemers stage. Eén persoon werkte enkel in
de voormiddag in de woning en de andere 2 personen deden in de voormiddag dezelfde taken, maar voerden in de
namiddag taken uit in de technische dienst.
De conclusie van de 3 stageperiodes is dat het haalbaar is om doelgroepwerknemers in te schakelen in de zorgsector in
meerdere ondersteunende taken, maar dat de grootste meerwaarde wordt gecreëerd wanneer ze de kamerzorg en
andere extra ondersteunende taken uitvoeren in de woning zelf.
En jawel hoor… we haalden ook de pers! Om dit project meer in de kijker te plaatsen werden we geïnterviewd voor het
tijdschrift Viewz, een vaktijdschrift dat inspeelt op de noden van de spelers in de ruime welzijns- en zorgwereld.
En geposeerd werd er:
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