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Groenmakers
Met onze groene vingers maken we de aarde 
wat groener én mooier!

Makers van morgen
Als erkend Kempens maatwerkbedrijf proberen we een 
brug te slaan tussen kansengroepen en de arbeidsmarkt. 
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Onze duurzame gedachte uit zich het sterkst in 
deze tak. Hier maken we de wereld wat schoner!

Sfeermakers
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toekomst, maar ook nog eens ontzettend leuk!
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Wij maken de wereld gezonder
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Inhoud  magazineAls ik terugblik op het voorbije jaar stel 

ik vast dat we – ondanks corona en de 

energiecrisis – eigenlijk vooral bezig 

waren met de toekomst. 

Hier zijn we!

Zo stond 2022 helemaal in het teken van 
vooruitgang. Een strategische oefening bepaalde 
de krachtlijnen voor de komende vijf jaar. Met 
een nieuw CRM-pakket, tijdsregistratiesysteem 
en softwarepakket voor onze fietsenwinkel 
zetten we flinke stappen richting digitalisering. 

En toch realiseerden we een doorstroom-
percentage van 8%. Maar hetgeen me het 
meest bijblijft? De fijne sfeer. Ondanks alle 
hectiek. Talloze nieuwe medewerkers werkten 
zich in een recordtempo in. Dankzij hun eigen 
inzet, maar evenzeer door het goede onthaal 
en de flexibiliteit van hun collega’s. Want die 
namen tenslotte de tijd om hen wegwijs 
te maken.

Het komende jaar zullen we zeker de vruchten 
plukken van al dat werk achter de schermen. 
Maar natuurlijk willen we ook gezien worden. 
Onze nieuwe look, website en dit magazine 
weerspiegelen alvast perfect onze eigentijdse 
visie op maatwerk. Hier zijn we!

Ik wens je een goede gezondheid en veel 
groeikansen, zowel professioneel als daarbuiten.

Veel leesplezier! 

Bart Quirijnen
Algemeen directeur

“De krapte qua toeleiding 
van medewerkers bezorgde 
meerdere afdelingen een 
turbulent piekseizoen.”

12
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Trotsmaker 

Cody

Makers 
van 
morgen!

Vertrouwen geeft vleugels. Ook bij De Sprong. 

Wij geloven dat iedere medewerker het beste uit 

zichzelf kan halen in een sfeer van vertrouwen, om 

vervolgens op zijn of haar eigen tempo te groeien in 

de job. En vervolgens, als Maker van morgen, meebouwt 

aan de duurzame ontwikkeling van de Kempen. 

Als erkend Kempens maatwerkbedrijf proberen we een brug te slaan tussen 
kansengroepen en de arbeidsmarkt. We geloven dat de sleutel tot een 
duurzamere economie ligt bij lokaal inclusief ondernemen.

We kijken verder dan de meeste maatwerkbedrijven. Onze begeleiders 
en vormingsmedewerkers willen een zo breed mogelijk spectrum aan 
kansengroepen laten groeien en hun potentieel maximaal benutten. 
Met als ultieme doel: doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Zo zorgen wij voor de Makers van morgen.

Trotsmaker 

Dylan

Trotsmaker 

Vincent

Trotsmaker 

Nancy

Trotsmaker 

Michel

Trotsmaker 

Suzanne

Trotsmaker 

Stijn
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Sociale economie: ook de toekomst van jouw bedrijf?
Tegenwoordig is het vinden én behouden van de juiste werknemers een hele 
opgave. Daarom geloven we dat de rol van sociale economie in de toekomst 
alleen maar belangrijker wordt.

Via sociale tewerkstelling versterk jij als bedrijf of organisatie je positie 
in de war for talent. Je werkt mee aan een inclusieve maatschappij door 
kansen te creëren voor degenen die buiten het reguliere arbeidscircuit 
vallen. Wij op onze beurt zorgen dan weer voor een optimale voorbereiding, 
begeleiding én opvolging via een langdurig partnership, altijd op maat van 
jouw noden.

Arbeidsmatige activiteiten: 
zinvolle tijdsbesteding.
Onze afdeling Arbeidsmatige Activiteiten 
(voorheen Arbeidszorg) richt zich specifiek 
op personen die — omwille van een diverse 
problematiek — (nog) niet terechtkunnen in het 
sociale of reguliere arbeidscircuit. Sinds 2021 
werken we samen met zorgboerderij vzw Klein 
Postel in Mol. Via dit begeleide project vinden 
de AMA-medewerkers terug aansluiting met de 
werkvloer en krijgen zij groeikansen via zinvolle 
activiteiten, zoals het verzorgen van minipaardjes 
en werken op en rond de boerderij. Wie weet 
resulteert dit later wel in een stage bij De Sprong 
of een ander initiatief?

Maatwerk is een persoonlijke zaak.
We zijn een open organisatie. Iedereen is welkom 
bij ons, ongeacht rugzak of achtergrond. 
We bekijken onze medewerkers zonder (voor)
oordeel en maken er een halszaak van om hen 
écht te leren kennen en te werken aan een 
vertrouwensband. Pas dan krijgen we een goed 
beeld van wie we voor ons hebben, wat hij of zij 
wil en kan én hoe we daarmee kunnen helpen.
Ook krijgen onze medewerkers de kans om 
ervaring op te doen — en open te bloeien — 
binnen onze eigen duurzame projecten.

Onze missie? Kansen creëren! 
Voor medewerkers én bedrijven.
Wij geloven er sterk in dat — zeker in het huidige 
economische klimaat — de toekomst ligt bij 
lokaal verankerd inclusief ondernemen. Bedrijven 
worstelen om hun arbeidsplaatsen ingevuld te 
krijgen en botsen vervolgens weer op verloop van 
hun medewerkers. Terwijl er in de regio zoveel 
mensen, ondanks hun capaciteiten, moeilijk of 
zelfs helemaal niet hun weg naar de arbeidsmarkt 
vinden. Daarom doen we er alles aan om deze 
groep de kans te geven om te groeien en zich 
te ontwikkelen. Dit is een erg intensief proces 
en gaat verder dan regulier maatwerk. Want 
onze missie is best ambitieus: een maximale 
doorstroom naar de arbeidsmarkt creëren.

Techniekmakers
Voor een schoner milieu én een betere gezondheid moeten we allemaal wat 
vaker de auto laten staan. De fiets is een ideaal alternatief. Maar is dat wel 
voor iedereen weggelegd? Zeker! Maak kennis met de Techniekmakers.

Gezondmakers
Personeelskrapte, een hoge werk- en tijdsdruk maken het zorgkundigen vaak 
knap lastig. De Gezondmakers bieden ondersteuning om meer ruimte te 
creëren voor contact met de patiënten

Groenmakers 
Een mooi verzorgde tuin, een goed onderhouden berm, een proper 
bedrijfsterrein, …  Vertrouw op onze Groenmakers om je groen pico bello 
te onderhouden.

Milieumakers
Onze Milieumakers zijn dan weer helemaal thuis in de wereld van 
circulariteit, upcycling en downcycling. Kortom, onze Makers gaan voor een 
duurzame samenleving. Zowel op menselijk, economisch als ecologisch vlak.

Kansen creëren! 
Voor medewerkers 
én bedrijven.

”Via gerichte opleidingen 

en begeleidingstrajecten 

stomen we hen vervolgens 

klaar voor de arbeidsmarkt.” 

Trotsmaker 

Christof

6Makers magazine 
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Doorstroom: 
elk afscheid is 
een nieuw begin.

Elk jaar streven we ernaar dat onze medewerkers de kans krijgen om door te 

stromen naar een andere baan, bij voorkeur in de reguliere economie. In 2022 

namen maar liefst 6 medewerkers ‘De Sprong’(!). We zijn dan ook enorm trots 

op onze voortrekkersrol binnen de sector.

Onze vormingsdienst speelt een cruciale rol binnen 
het doorstroomproces. Zij begeleiden tenslotte de 
medewerkers doorheen hun volledige traject. Ook 
helpen ze met allerlei praktische zaken, zoals een cv 
en sollicitatiebrief opstellen, een gesprek oefenen of 
het uitpluizen van alle carrièremogelijkheden. 

Het verloop van een doorstroomtraject
Vanaf het ogenblik dat een medewerker 
aangeeft (terug) klaar te zijn voor een job in het 

reguliere arbeidscircuit, dan kan hij of zij een 
doorstroomtraject aanvragen bij de vormingsdienst 
en VDAB.  Tijdens dit traject wordt de medewerker 
begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en 
krijgt hij of zij de kans om een stage te doen. In het 
beste geval is die stage de aanloop naar een vaste 
tewerkstelling.

Doorstromer aan het woord

Steven
Steven Verbinnen stroomde in 2022 door vanuit De Sprong naar een tewerkstelling bij 

Sunparks te Mol. Hij geeft graag een woordje uitleg over zijn ervaringen als doorstromer.

Hoe kwam je bij deze nieuwe uitdaging bij 
Sunparks terecht? 

Steven: “Bij De Sprong zochten ze nog iemand voor een 
stage bij Sunparks. Ik stelde me kandidaat en liep daar dan 
eerst stage. Toen deed Sunparks me een aanbod. Ik heb daar 
heel goed over nagedacht en thuis alles besproken. En de 
voor- en nadelen goed afgewogen, zodat ik zeker de juiste 
beslissing zou nemen.”

Hoe heb je de overstap van een maatwerkbedrijf 
naar de reguliere tewerkstelling ervaren?

Steven: “Ik heb vroeger al vaker in reguliere bedrijven 
gewerkt, dus dat was niet zo speciaal. Maar het was wel 
een nieuwe uitdaging, en een andere job.”

Wat is voor jou het grote verschil tussen werken 
bij De Sprong en Sunparks?

Steven: “De vrijheid. In deze job ben ik zelf verantwoordelijk 
voor bestellingen. Zo bestel ik voor het magazijn allerlei 
zaken voor de huisjes, zoals borden en koffiekopjes. En alles 
wat nodig is voor de fietsherstellingen. Ik sta ook in voor 
het onderhoud van de elektrische wagentjes en controleer 
onder andere of ze goed opgeladen zijn. Maar ook financieel 

is er wel een verschil: de komende vier jaar krijg ik om 
het half jaar een loonsverhoging.”

Zie je je hier werken tot je pensioen?

Steven: “Als mijn fysieke gezondheid het toestaat, 
graag! Ik heb hier mooie uren in dagdienst en hoef 
geen weekendwerk te doen. Daar ben ik heel blij mee!”

Wat voelde je bij het verlaten van De Sprong?

Steven: “Ik had toch wel wat gemengde gevoelens. Ik wist 
niet goed wat me te wachten stond bij Sunparks. En ik heb 
altijd heel graag bij De Sprong gewerkt. Ik voelde me daar 
heel goed en mis het zelfs nu nog een beetje.”

Je werkt nu al een tijdje voor Sunparks. 
Heb je de juiste keuze gemaakt? 

Steven: “Al mis ik De Sprong, ik heb zeker de juiste keuze 
gemaakt. Ik heb echt mijn ding gevonden. Het was de 
logische stap na mijn traject bij De Sprong. Ook bij Sunparks 
wordt er rekening gehouden met mijn fysieke gezondheid. 
En ik heb nog heel wat kunnen bijleren. Maar ik denk ook 
aan het financiële plaatje: ik ben er echt op vooruitgegaan!”

Medewerkers in 
dienst bij De Sprong

Medewerkers

19
100

Medewerkers

106.8

VTE

Medewerkers  23
VTE   21.1
Mannen  18
Vrouwen  4

Milieumakers

Medewerkers 23
VTE  22.1
Mannen   20
Vrouwen  3

Techniekmakers

Medewerkers 62
VTE   56.3
Mannen  58
Vrouwen  4

Groenmakers

Medewerkers 1 
VTE  0.5
Mannen  1
Vrouwen  0

Gezondmakers

Medewerkers 10
VTE  6.8 
Mannen  2
Vrouwen  8

Overhead

28

30

31

30

28

30

27

Omkadering

71

77

72

76

83

88

92

Doelgroep

99

107

103

106

111

118

119

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jaar

Woonplaats medewerkers

Leeftijden

Balen (16)
Berlaar (1)
Dessel (2)
Diest (1)
Geel (17)
Grobbendonk (1)

Ham (2)
Herentals (5)
Herenthout (1)
Heusden (1)
Hoogstraten (1)
Hulshout (2)

Kasterlee (5)
Laakdal (8)
Lommel (3)
Mechelen (1)
Meerhout (12)
Mol (20)

Olen (6)
Scherpenheuvel (1)
Tessenderlo (2)
Vorselaar (1)
Westerlo (9)
Zandhoven (1)

20 - 25  31 - 35  41 - 45

5 3 31

12

3

12

2

16 12

1

10 13 16

4

6

51 - 55  61 - 65  26 - 30 36 - 40  46 - 50  56 - 60  
119
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Trotsmaker 

Chris
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Wij maken de aarde 
wat mooier én groener. 
Hoe groener, hoe liever. Toch? Een natuurlijke omgeving 

werkt ontspannend en draagt bij tot het welzijn van 

mens en dier. De beste ‘airconditioning’ vind je in het bos. 

Redenen genoeg dus om je betonnen bedrijfsterrein zoveel 

mogelijk te vervangen door een heerlijk stukje tuin of bos.

Onze missie? 
Een perfect stukje groen!

Thuis, maar evenzeer als bedrijf, 
organisatie of overheid laat je het 
onderhoud van je groen misschien 
liever aan specialisten over? Groot 
gelijk! Onze Groenmakers zaaien, 
wieden, maaien, schoffelen, planten, 
harken, scheren, … Kortom: ze zetten hun 
groene vingers graag in voor een perfect 
onderhoud van alles wat groeit en bloeit.

Groenmakers 
project #1

Turnhout

Zelfoogsttuin

Nadat de samenwerking van de zelfoogsttuin 
in Turnhout met een ander maatwerkbedrijf 
werd stopgezet, klopten zij aan bij De Sprong. 

De zelfoogsttuin in een uniek project, omdat 
het zoveel méér omvat. De bedoeling is om 
heel de site zodanig te ontwikkelen dat hier 
ook bedrijven of ondernemers die op de een of 
andere manier verbonden zijn met de tuin, hier 
hun plekje vinden. Denk maar aan een bakker, 
compostmeester, restaurant, … Ook De Sprong 
mag meedenken over de toekomstige invulling 
van de site. Sinds het voorjaar ontfermt een 
team Groenmakers zich over Turnhouts 
lekkerste biogroenten. Onze medewerkers 
helpen stadsboer Jeroen met het dagelijkse 
onderhoud van de biotuin: zaaien, planten, 
bemesten, wieden, … 

Conclusie:
De Sprong biedt enerzijds concrete hulp met 
allerhande taken op de site, anderzijds helpen 
we onze partners graag met het uitstippelen 
van hun vergroeningstraject. 



14 15Makers magazine De Sprong VZW

“Hoe zwaarder het werk, 
hoe liever!”

“Ik ben er 
trots op dat 
ik ondanks 
mijn beperking 
toch voltijds 
werk.”

Suzanne probeerde allerlei jobs in verschillende 
sectoren, maar vond nergens haar draai. Een moeilijke 
thuissituatie zorgde voor extra kopzorgen. Nadat ze bij 
De Sprong terecht kwam, bloeit ze helemaal 
open bij de Groenmakers. 

Ik vond nergens een job die bij me past, maar dit is echt 
mijn ding. Grachten onderhouden is mijn favoriete taak. 
Maar eens ik bezig ben met onkruid wieden of hakselen, 
vliegt de tijd ook vooruit. Natuurlijk wil ik me continu 
bewijzen tegenover de mannen. Hoe zwaarder de klus, 
hoe liever!”

“Ik wil sowieso blijven bijleren. Niet alleen de technische 
zaken, zoals bomen omleggen, maar ook plantennamen. 
Het is fijn dat ik bij De Sprong kan zijn wie ik ben, ook 
met mijn moeilijke momenten. Hier heb ik zekerheid van 
werk en krijg ik de nodige ondersteuning. Eens ik genoeg 
zelfvertrouwen heb, hoop ik ooit vast aan de slag te gaan 
bij een bedrijf. Bestaat er eentje specifiek voor grachten?” 

Ervaren rot in het vak Jef is een echte plantrekker. 
Hij werkt al jaren bij de Groenmakers en put graag 
uit zijn ervaring om collega’s slim te leren werken.

“Ik werk intussen al zeker twintig jaar bij de Groen-
makers. Ik kom uit de landbouw en destijds zocht 
De Sprong iemand die onder andere met de tractor 
kon rijden. Het samenwerken met de collega’s vind 
ik heel leuk. Ik heb voor iedereen veel respect, inclusief 
hun beperkingen. Ik spreek uit ervaring, want ik heb 
zelf een gehoorbeperking en oorsuizen.”

“Ik deel graag mijn kennis en ervaring om slimmer te 
werken. Soms zijn er misverstanden en wrijvingen, dat 
is normaal als je met mensen werkt. Maar dat is altijd 
snel vergeten. Ik let er wel hard op dat het werk veilig 
gebeurt. Als ik zie dat collega’s vergeten om mijn of hun 
eigen gehoor te beschermen, durf ik wel eens uit mijn 
krammen schieten. Je gehoor krijg je niet terug als het 
eenmaal weg is.”

Trotsmaker 

Jef
Jef weet perfect wat er moet 
gebeuren op de werf.

Trotsmaker 

Suzanne 
Suzanne staat elke dag haar 
mannetje in het groenonderhoud.“Ik las online iets over het bestaan van 

maatwerk. Dat leek me ideaal voor mijn 
situatie. Intussen werk ik al twaalf jaar bij de 
Groenmakers. Het lukt me om het merendeel 
van de taken uit te voeren: hagen scheren, 
onkruid verwijderen, het gras afrijden. Enkel 
voor de detailwerkjes weten mijn collega’s dat 
ze niet bij mij moeten aankloppen.”

“Doordat er rekening wordt gehouden met 
mijn visuele beperking kan ik voltijds aan de 
slag blijven. Dat wil ik ook, daar ben ik trots 
op. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar 
mijn zelfrespect is te groot om te gaan teren 
op enkel een invaliditeitsuitkering. Ik wil dit 
werk blijven doen zolang het kan. Vanaf het 
moment dat het te gevaarlijk wordt, stop ik 
er natuurlijk mee.”

Trotsmaker 

Juan
Ondanks zijn visuele 
beperking gaat Juan elke 
dag aan de slag.

Juan werkte als lasser tot hij 
door een erfelijke aandoening 
slechtziend werd. Hij wilde 
absoluut niet bij de pakken 
blijven zitten, en kwam via 
VDAB terecht bij de 
Groenmakers. 

14

“Ik vind het heel fijn om 
anderen iets bij te leren.”



Wij maken 
de omgeving
wat groener!

16 17Makers magazine De Sprong VZW

Trotsmaker 

Luc

Trotsmaker 

Jef

Trotsmaker 

Kris

Trotsmaker 

Juan

Trotsmaker 

Andy
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Milieumakers 
project #1

Nike

Recylage Converse sneakers 

Wij maken de wereld 
wat schoner!
Onze huidige consumptiemaatschappij zorgt elke dag voor 

een gigantische afvalberg. En vormt dus ook een regelrechte 

aanslag op het milieu. Hoog tijd om dit probleem aan 

te pakken. De oplossing? Hergebruik van producten, 

componenten en grondstoffen. De toekomst is circulair!

Onze missie? 
Niets weggooien!

De Milieumakers zetten zich in bij bedrijven 
en overheden die hun weg al vonden naar de 
circulaire economie en duurzaam afvalbeheer. 
Upcycling, downcycling, herbruikbare 
drinkbekers, de monitoring van zwerfvuil, … het 
is een kleine greep uit de vele projecten waar ze 
zich elke dag met hart en ziel voor inzetten.

Converse wil werken aan de circulariteit van 
hun sneakers. Via Nike vonden ze hun weg 
naar De Sprong.

Nike is al lang voortrekker op vlak van 
circulariteit in hun productieproces. 
Afgekeurde en gebruikte schoenen worden 
door onze Milieumakers uit elkaar gehaald, 
zodat die grondstoffen weer kunnen dienen 
voor nieuwe producten. Dat idee sprak 
Converse ook aan. Alleen stelde zich één 
groot probleem: de machine die de schoenen 
verwerkt tot grondstoffen is zeer gevoelig aan 
metaal. En de sneakers van Converse hebben 
metalen eyelets. We hebben samen gezocht 
naar manieren om de schoenen toch te kunnen 
verwerken. Na het overlopen van verschillende 
oplossingen, konden we een werkbaar voorstel 
voorleggen. Het gevolg? Converse staat weer 
verder in hun circulaire doelstellingen. 
Ze kunnen zich nu volledig focussen op de 
verwerking van het gerecycleerde product 
in nieuwe schoenen. Dit is een unicum voor 
Europa.

Conclusie:
De Sprong helpt graag meedenken over nieuwe 
oplossingen. De uitdagingen op de weg naar 
circulariteit moedigen ons net nog meer aan 
om buiten het kader te denken. 
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“Hoe vaker een 
beker hergebruikt 
wordt, hoe groter het 
milieuvoordeel.”

Hergebruik met een 
uitval van max.

10%

is een duurzaam product van (de milieumakers) van De Sprong

“Transport bij 
herbruikbare 
bekers levert 
slechts een 
geringe bijdrage 
aan de totale 
milieu-impact.”

Herbruikbare 
bekers: een goed idee.
Sinds 1 januari 2020 mogen organisatoren van 

evenementen in Vlaanderen geen drank meer 

serveren in eenmalige recipiënten, met één uit-

zondering. Wegwerpbekers, blikjes of petflesjes 

zijn wel nog toegelaten als de organisator 90 

procent van deze verpakkingen inzamelt voor 

recyclage (95 procent vanaf 2022). Voor overheden 

geldt de 90 procent-maatregel niet. Zij mogen in 

de eigen werking en op eigen evenementen geen

 drank aanbieden in wegwerpverpakkingen.

Per evenement wordt

95%
van de bekers teruggebracht

Aantal bekers 
gewassen in 2022: 

970.000WATERVERBRUIK 

3ML
Per beker

van de uitstoot per consumptie, wordt vertegenwoordigd 
als de beker (slechts) twee keer wordt gebruikt.

80%
Ongeveer

“Wij hebben 
bekers mogen 
leveren voor de 
VRT warmathon.”

Verhuringen
120

In 2022 zijn

6.000
verloren gegaan 

(d.w.z. mensen hebben ze niet teruggebracht).

bekers
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“Dit wil ik tot mijn 
pensioen blijven doen.”

Na zijn opleiding in hout-, bouw- en schilderwerken 
hoorde Dylan via VDAB dat er een vacature openstond 
bij De Sprong. Intussen werkt hij bijna een jaar bij de 
schoenenrecyclage van de Milieumakers. 

“Toen ik hoorde over een job bij De Sprong voelde ik 
meteen dat dat iets voor mij was. En zeker werken met 
schoenen staat me wel aan. Een paar weken geleden 
heb ik ook even van het werk in de zorgsector geproefd, 
maar dat was toch minder mijn ding. Gelukkig werd 
daar rekening mee gehouden en mocht ik terug naar de 
schoenen.”

“We werken in een team van acht en de sfeer is enorm 
goed. Ook met de begeleiders kan ik het prima vinden. 
Ik heb nu nog geen vast contract, maar ik zou dat wel 
heel graag willen in de toekomst. Deze job doe ik met 
plezier tot aan mijn pensioen!”

Toen Lorenzo na het bijzonder onderwijs aan de 
slag ging via interim, merkte hij dat het tempo 
te hoog lag. Intussen bloeit hij helemaal open op 
de bekerafdeling van de Milieumakers én ontdekt 
hij elke dag meer van zijn talenten.

“Ik hoorde via een kennis over het bestaan van 
maatwerk. Het idee sprak me meteen aan: rustiger 
werk en groeien op je eigen tempo. De zoektocht 
naar het juiste maatwerkbedrijf heeft wel even 
geduurd. Vaak stopte ik zelf, omdat de aanpak me 
niet lag. Maar bij De Sprong zat het meteen goed: 
de begeleiders behandelen je normaal, lunchen 
bijvoorbeeld samen met je en geven je veel meer 
vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

“Na een tijdje groendienst ging ik aan de slag bij de 
schoenen. Daar ontdekte ik dat magazijnwerk me 
heel goed afgaat. Na 3,5 jaar kreeg ik de vraag of ik 
mee in het nieuwe project BackCup wilde stappen. 
Hier ontdek ik telkens meer van mijn talenten: het 
tempo ligt hier hoger, er is minder controle en meer 
telwerk. Maar dat gaat heel goed: intussen doe ik zelfs 
regelmatig het papierwerk.”

Trotsmaker 

Lorenzo
Lorenzo bloeide helemaal open
in zijn job bij BackCup.

Trotsmaker 

Dylan
Dylan staat elke dag met veel 
plezier aan de schoenenrecyclage.

“Ik sta altijd 
paraat voor 
leuke nieuwe 
uitdagingen.”

“Sinds ik hier begon in 2000 is de organisatie 
sterk veranderd. Na de kippen – en 
geitenboerderij ging ik aan de slag als stomer 
bij de Groenmakers. Die job lag me heel 
goed. Maar toen ik gevraagd werd voor de 
bekerafdeling, stond ik open voor een nieuwe 
uitdaging. Intussen ben ik hier twee jaar aan 
de slag. Ik sta aan de wasstraat. Het is een 
fijne job, want elk soort beker vraagt toch om 
een andere aanpak.”

“Als De Sprong ooit een nieuwe afdeling 
opent, ben ik meteen kandidaat. Ik hou 
van nieuwe uitdagingen, anders wordt 
het ook maar saai. En ervaring opdoen 
op verschillende domeinen zorgt ook 
weer voor groei.”

Trotsmaker 

Nico
Nico gaat graag nieuwe 
uitdagingen aan om te groeien.

Nico doorzwom al heel wat watertjes 
bij De Sprong. Destijds ging hij aan 
de slag op de kippen- en geiten-
boerderij en vervolgens werkte 
hij een tijdje bij de Groenmakers. 
Nu werkt hij op de bekerafdeling 
van de Milieumakers.
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Wij maken 
de wereld 
wat schoner!

Trotsmaker 

Jordy

Trotsmaker 

Marc

24 25Makers magazine De Sprong VZW
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Voorzitters-
wissel bij 
De Sprong
Zeven mooie jaren. Zolang nam Karel Byl met veel 

toewijding het voorzitterschap van De Sprong op 

zich. Een periode waar hij met veel dankbaarheid op 

terugkijkt. Vanaf 2023 geeft hij de fakkel over aan Raf 

Moons, wiens naam wellicht een belletje doet rinkelen. 

Karel Byl en Raf Moons 
werkten tijdens die zeven jaar 
nauw samen. Want Karel nam 
destijds de rol van voorzitter 
over van … Raf. En die werd op 
dat moment ondervoorzitter 
van Karel. Ingewikkeld? 
We laten de heren het zelf 
uitleggen.

Wacht. 
Wie volgt wie nu op? 

Karel: “Het klinkt 
ingewikkelder dan het is. 
Zeven jaar geleden werd ik 
tijdens het fusiejaar van De 
Sprong en het Fietsenatelier 
van Mol gevraagd om de 
rol van voorzitter op me te 
nemen. Raf, die op dat moment 

“Het is mooi 
geweest.”
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vier jaar aan het roer stond, 
ondersteunde me vanaf toen 
als ondervoorzitter. En nu 
neemt hij dus de fakkel terug 
over.”

Da’s helder. Hoe zijn 
jullie destijds bij 
De Sprong beland? 

Raf: “Ik vanuit mijn 
hoedanigheid als schepen 
van Laakdal. Binnen mijn 
bevoegdheden zit ‘sociale 
zaken’, dus de brug naar 
De Sprong is snel gemaakt.”

Karel: “Ik was destijds 
voorzitter van UNIZO Kempen. 
De toenmalige coördinator 
van Het Fietsenatelier in Mol 
vroeg me omwille van mijn 
ondernemersachtergrond om 
mee te zetelen in de Raad van 
Bestuur. De fusie bracht me 
naar De Sprong.”

Jullie hebben jarenlang nauw 
samengewerkt. Kenden jullie 
elkaar voordien al?
Karel: “Nee, we hebben elkaar hier 
pas ontmoet. Maar we merkten 
al snel dat het klikte. Zowel op 
professioneel als persoonlijk vlak.”

Raf: “Dat klopt. Het gebeurt regel-
matig dat we na een vergadering 
samen een pintje gaan drinken.”

Hoe komt het dat jullie zo’n 
goed team waren, denk je?

Raf: “Onze verschillende achter-
gronden speelden zeker mee. Karel 
komt uit de bedrijfswereld en heeft 
een achtergrond als jurist. Ikzelf 
kom uit de politiek. We vulden 
elkaar goed aan.”

Karel, hoe kijk je terug op je 
voorzitterschap? 

Karel: “Een beetje weemoedig, maar 
met veel plezier. We hebben heel 
wat uitdagingen achter de rug. 
Eerst was er de fusie, dan de verhuis 
en de nieuwe afdelingen. Als je ziet 
waar we intussen staan … Het ganse 
team heeft dat schitterend gedaan!”

Ga jij die lijn verderzetten, 
Raf?

Raf: “Zeker en vast. De situatie is 
totaal anders dan vorige keer. We 
gaan al die nieuwe opportuniteiten 

ten volle benutten. Door meerdere 
sectoren aan te boren, kunnen 
we ook meer mensen helpen 
doorstromen.”

Zijn er bepaalde dingen die 
jij graag wil verwezenlijken? 

Raf: “Als we De Sprong financieel 
gezond kunnen houden, zijn we 
goed bezig. Dat is een uitdaging 
voor elk bedrijf, laat staan voor 
eentje dat inzet op doorstroming. 
Je weet natuurlijk nooit wat er nog 
op ons pad komt, maar we gaan 
eerst De Sprong in zijn huidige 
vorm uitbouwen.”

Waarmee houden jullie zich 
bezig in je vrije tijd? 

Karel: “Ik hou van fietsen en 
wandelen en organiseer 
regelmatig kunsttentoon-
stellingen met onze kunst-
kring Art Cum Laude.”

Raf: “En ik speel al van mijn 
kindertijd trompet bij de lokale 
fanfare. We repeteren elke week. 
Iedereen weet: geen meetings 
op vrijdagavond!” (lacht)

Tot slot: Karel, vind je het 
moeilijk om de fakkel door 
te geven? 

Karel: “Helemaal niet. Het was een 
eer en ik heb veel plezier beleefd 
aan het voorzitterschap. Ik stop 
niet omdat ik het beu ben, maar 
het is mooi geweest. Ik weet dat 
De Sprong in goede handen is.”

Heb je nog een laatste tip 
voor Raf?

Karel: “Mij blijven uitnodigen op 
de algemene vergaderingen. En 
daarna samen een pintje drinken!” 

Raf: “Dat komt dik in orde!” 

“Dankzij onze 
verschillende 
achtergronden 
vulden we elkaar 
goed aan.”
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De Sfeermakers
Work hard, play harder. Werkplezier staat bij 

De Sprong hoog in het vaandel. De makers van 

morgen blinken niet alleen uit in hun job, de meeste 

weten ook hoe ze sfeer moeten maken. Hier enkele 

momenten op de gevoelige plaat vastgelegd. 
“Nico en Esther smullen van een lekker broodje aangeboden door de Sprong”

“De Sprong ontvangt een cheque 

van garage Noyens”

“Carinne wordt in de bloemetjes 

gezet nav haar pensioen”

“Het managementteam 

bakt hamburgers voor 

alle medewerkers”

“Spanning en
 plez

ier 

troe
f op 

onze 

jaarlijks
e spo

rtda
g”

“Opleiding assertivite
it 

maakt onze 

medewerkers sterker”

“Lekkere ijsjes voor 

afdeling Mol, 

De Sprong trakteert”
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Samen werken aan een 
betere wereld
Voor een schoner milieu én een betere gezondheid moeten 

we allemaal wat vaker de auto laten staan. De fiets is een 

ideaal alternatief. Maar is dat wel voor iedereen weggelegd? 

Zeker! Maak kennis met de Techniekmakers.

Onze missie? 
Mens en materiaal sterker maken.

De Techniekmakers is een belangrijke tak binnen het 
erkend Kempens maatwerkbedrijf De Sprong. Via een 
doorgedreven begeleiding en opleidingstrajecten stomen 
we medewerkers klaar om aan de slag te gaan bij bedrijven 
en organisaties. Of het nu als fietstechnieker of lasser is, 
het ultieme doel blijft doorstroming naar het reguliere 
arbeidscircuit. Met andere woorden: we doen er alles aan 
om onze medewerkers de kans te geven hun plekje op de 
gewone arbeidsmarkt te veroveren.

Techniekmakers 
project #1

Antwerpen

Erts-cycles

Sinds het najaar van 2022 heeft het technisch 
atelier van Mol een samenwerking met Erts-
Cycles, een jonge startup uit Antwerpen. 
Het is hun missie om zoveel mogelijk 
achtergelaten fietsen om te bouwen tot hippe, 
moderne fietsen. Oude stalen fietsen worden 
gedemonteerd, opgemeten, gezandstraald 
en herlakt en voorzien van moderne 

onderdelen en accessoires. Beide partijen 
delen hetzelfde idee over duurzaamheid en 
hergebruik van materialen. Met het groeien 
van de onderneming neemt ook de nood aan 
“handjes” toe. De technische medewerkers 
van De Sprong zorgen voor het demonteren, 
opmeten en monteren van de fietsen. 

Zó doen onze medewerkers nieuwe 
ervaringen op zoals; secuur werken, 
aanpassen van fietsframes en monteren 
van fietsen, tegen een deadline werken. 
Competenties die hun kansen op doorstroom 
naar de reguliere arbeidsmarkt vergroten. 

Meewerken aan een hip en nieuw product 
zorgt ervoor dat onze mensen oprecht fier 
zijn op het afgeleverde werk.
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“Ik werkte vroeger in een bedrijf 
gespecialiseerd in ramen en deuren, maar 
kreeg een zwaar rugletsel. Zo ben ik bij het 
GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) 
terechtgekomen. Ik zit niet graag stil en 
was dus erg blij dat ik aan de slag kon in 
een aangepaste werkomgeving. Eerst begon 
ik in het fietsenatelier, waar ik fietsen uit 
elkaar haalde. Maar dat was het toch niet 
helemaal voor mij. Intussen werk ik al 3 jaar 
als fietshersteller in de fietsenwinkel van 
Meerhout. Die job gaat me heel goed af.”

“Voltijds werken zit er niet meer in na mijn 
ongeval, maar ik ben enorm blij dat ik me kan 
bezighouden met een job die ik graag doe. 
Hier is dat mogelijk, omdat er zoveel rekening 
wordt gehouden met je achtergrond.”

“Ik ben blij dat ik me 
kan bezighouden 
met hetgeen 
ik graag doe.”

Michel moest om gezondheids-
redenen op zoek naar aangepast 
werk. Vandaag sleutelt hij mee aan 
herstellingen in de Fietsenwinkel en 
als het nodig is helpt hij klanten met 
het kiezen van hun stalen ros.

Trotsmaker 

Michel
Michel kan ondanks zijn 
gezondheidsproblemen doen 
wat hij graag doet.

“Je weet nooit wat 
de dag zal brengen.”

“Ik wil blijven 
vooruitgaan!”

Christof kwam in 2013 via GTB terecht bij De Sprong. 
Hij werkt bij Fietspunt in Geel en ontfermt zich over 
de BlueBikes aan het station. 

“Ik werk bij Fietspunt in Geel. Daar hou ik me bezig 
met onder andere BlueBike herstellingen. Het is soms 
ongelooflijk hoe mensen onze fietsen behandelen. 
Gelukkig komt dat niet al te vaak voor. Wij zorgen 
ervoor dat alle fietsen terug proper zijn, dat de banden 
opgepompt zijn en de lichten werken. Als het rustig is, 
rapen we zwerfvuil op in de buurt.”

“Ik vind de afwisseling in mijn job heel leuk. Zo gaan we 
bijvoorbeeld ook herstellingen uitvoeren op verplaatsing, 
zoals bij het Zilvermeer. Ook werk ik in het atelier in 
Mol en rij ik regelmatig met de camion. Je weet eigenlijk 
nooit wat de dag zal brengen. Ik ben ook afgestudeerd als 
hulpkok. De combinatie fietsenmaker – hulpkok, dat zegt 
me wel iets!”

Sven kwam een acht jaar geleden via Arbeidszorg 
terecht bij De Sprong. Na enkele stages ging hij 
werken bij een fietsenmaker. Hij kwam om gezond-
heidsredenen terug naar De Sprong en werkt 
momenteel in het technisch atelier in Mol. Zijn 
grote passie voor fietsen drijft hem vooruit.

“Het werk hier bevalt me prima, ik heb toffe collega’s 
en voel dat er echt rekening met me wordt gehouden. 
Ik ben enorm gepassioneerd door fietsen en hou ervan 
om voortdurend bij te leren. Na mijn stages bij een 
fietsenmaker heb ik al heel wat kennis over fietsen. 
Maar nu wil ik bijvoorbeeld alles leren over elektrische 
fietsen en het hydraulisch remsysteem.” 

“Ik haal er enorm veel voldoening uit als ik een fiets 
zie waaraan ik heb gewerkt. Ik hoop ooit een vast 
contract in de wacht te slepen. Wie weet kom ik wel 
in de Fietsenwinkel in Meerhout terecht? Intussen 
ben ik voor mijn rijbewijs aan het gaan, heb ik een 
eigen woonst én een vriendin. Nu is het tijd om 
professioneel vooruit te gaan!”

Trotsmaker 

Sven
Sven wil na een moeilijke periode 
enkel nog vooruit.

Trotsmaker 

Christof
Christof houdt de Bluebikes elke 
dag in topconditie.

Michel maakt jou mobiel 
De Sprong maakt tijd voor mij en geeft 
mij de kans om me ten volle te ontplooien 
ondanks mijn achterstand op de 
arbeidsmarkt. Zo word ik op de werkvloer 
deskundig begeleid en intensief opgeleid tot 
fietsenmaker. Op mijn beurt maak ik samen 
met mijn collega’s tijd voor jou en voor elk 
type fiets. Heeft jouw fiets een opknapbeurt 
nodig? Is een onderdeel van je fiets aan 
vervanging toe? Een gratis vervangfiets 
terwijl de jouwe hersteld wordt? Ik en mijn 
collega’s maken én houden jou mobiel dankzij 
onze ijzersterke service en kwaliteitsfietsen.
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Wij maken 
mens en 
materiaal 
sterker!

Trotsmaker 

Marje

Trotsmaker 

Nancy
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E-bike, MTB, stads- of een 
aangepaste fiets? Wij verkopen 
én maken fietsen voor iedereen!

OnTrack is jouw fietsenspeciaalzaak die graag een versnelling hoger 

schakelt om de fiets te vinden die past bij jouw ultieme fietsbeleving.

Advies op maat! 
Waarom spring jij op de fiets? Om te sporten? 
Als ontspanning? Voor het milieu? Iedereen 
heeft een andere beweegreden. Wij horen graag 
de jouwe. Meer nog, we denken met jou mee. 
Want fietsen zonder zorgen kan enkel met een 
fiets op maat van jouw wensen. 

Een fiets voor iedereen
De Sprong is een Kempens maatwerkbedrijf 
met een passie voor fietsen. OnTrack - onze  
fietsenwinkel in Meerhout - is daar het levende 
bewijs van. 

Ons hart slaat niet alleen sneller na een 
stevige fietstocht, maar klopt ook voor onze 
medewerkers die we opleiden, begeleiden en 
klaarstomen voor het bedrijfsleven. En voor jou. 
Jij die wilt fietsen zonder zorgen. Samen vinden 
we uit wat de ultieme fietsbeleving voor jou 
betekent en welke fiets daarbij past. Persoonlijke 
voorkeuren vragen om een persoonlijke aanpak.

Wij maken tijd voor jou en voor elk type fiets. 
Van deskundig advies, aankoop, overname tot 
het herstellen van jouw fiets.
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Wij maken ‘de zorg’ 
wat zorgelozer
De Gezondmakers geven het verzorgend personeel 

ruimte. Zo krijgen ze de kans om zich te concentreren 

op hun hoofdtaken, én kunnen ze bewoners of patiënten 

de aandacht geven die ze verdienen. En dat maakt een 

enorm verschil!

Onze missie? 
Ruimte creëren!

Onderbezetting en tijdsdruk kunnen het 
zorgkundigen knap lastig maken. Als dan 
ook nog eens onverwachte problemen de kop 
opsteken, wordt het soms moeilijk om genoeg 
persoonlijke aandacht aan de bewoners te 
besteden. 

De Gezondmakers schieten te hulp door
allerhande (niet-zorgkundige) taken over te 
nemen. Op die manier kunnen de zorgkundigen 
zich volledig concentreren op hun zorgtaken en 
elke patiënt de nodige aandacht geven.

Gezondmakers 
project #1

WZC Ter Vest in Balen 

WZC Aquamarijn in Kasterlee

Intussen ontsproten er al enkele succesvolle 
projecten uit de Kempense zandvlakten. 
Zo gingen de Gezondmakers al aan de slag 
in onder andere WZC Ter Vest in Balen en 
WZC Aquamarijn in Kasterlee. De ervaring 
leert ons dat zowel de medewerkers als de 
Gezondmakers enthousiast zijn over 
de samenwerking. En, het belangrijkste: 
de lagere werkdruk uit zich in meer tijd voor 
de patiënten. Voor hen doen we het tenslotte!
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“De mensen 
zijn zo dankbaar!”

Trotsmaker 

Robby
Robby ontdekte zijn verborgen talenten 
in de zorgsector.

Robby kwam in 2015 terecht bij De Sprong omdat hij zijn 
draai niet vond in het reguliere arbeidscircuit. Na een aantal 
uiteenlopende functies ontdekte hij zijn talent én passie: 
werken in de zorgsector.

“Na een aantal verschillende jobs bij De Sprong, zoals de ophaling 
van elektro voor het containerpark en groenonderhoud, mocht 
ik stage lopen bij Woonzorgcentrum Ter Vest. Daar voelde ik me 
meteen thuis. Ik help het verplegend personeel met het opmaken 
van de bedden en voorzie elke kamer van fris drinkwater. 
Tijdens mijn stage liep ik ook even mee met de ergotherapeuten. 
Dan mocht ik zelfs spelletjes spelen met de bewoners!”

“Momenteel werk ik halftijds bij Ter Vest. ’s Morgens maak ik 
52 bedden op. Het personeel is heel blij met mijn hulp, en de 
bewoners zijn enorm dankbaar. Ik volg op donderdagnamiddag 
nog extra les. Daar leer ik bijvoorbeeld de mensen uit bed helpen 
en hen correct in hun rolstoel zetten. Zo kan ik nóg meer doen 
voor de bewoners. Mocht ik ooit een vast contract aangeboden 
krijgen, dan zeg ik direct ja!”

42 43Makers magazine De Sprong VZW
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We gaan voor 
duurzaam
De Sprong koppelt duurzame tewerkstelling aan 

duurzame activiteiten. Concreet wil dat zeggen 

dat we bij al onze activiteiten veel oog hebben 

voor zowel ons leefmilieu als het welzijn van onze 

medewerkers. Maar op welke manieren doen we 

dat nu precies? Algemeen directeur Bart Quirijnen 

geeft een woordje uitleg. 

Wat verstaan jullie onder 
duurzame tewerkstelling?

Bart: “We willen mensen de kans 
geven om aan de slag te gaan, 
maar we moeten er ook voor 
zorgen dat ze zich goed voelen 
op de werkvloer en aan het werk 
willen blíjven. Zo geven we hen alle 
tijd en ruimte om op hun maat en 
tempo te groeien via persoonlijke 
en professionele vorming. En we 
blijven lokaal: we willen zoveel 
mogelijk lokale medewerkers in 
de buurt tewerkstellen. Lange 
verplaatsingen vermijden is niet 
alleen milieuvriendelijk, maar 
neemt ook heel wat drempels weg.”
 

Op welke manier 
onderscheiden jullie zich van 
andere maatwerkbedrijven?

Bart: ”Ons hoge doorstroom-
percentage. We slagen er enorm 
snel in om de talenten op te pikken 
van personen met een afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Vervolgens laten we deze mensen 
hun kwaliteiten benutten en 
geven we hen de kans om verder 
te groeien. We laten geen talenten 
verloren gaan, integendeel … Als het 
kan gaan we voor een doorstroom 
naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Daarin onderscheidt De Sprong zich 
absoluut!”

Kun je iets meer vertellen over 
jullie duurzame activiteiten?
 
Bart: “Heb je even? (lacht) Eerst 
en vooral zorgen we met de 
Groenmakers voor duurzaam 
groenonderhoud. We zijn al sinds 
2012 pionier in het bestrijden van 
onkruid door middel van stomen. 
Dat gebeurt met kokend water in 
plaats van – vaak schadelijke – 

pesticiden. Daarnaast hebben we 
een groot aanbod aan accugedragen 
werkmaterialen. Denk maar aan 
heggenscharen, kettingzagen en 
bosmaaiers. Die worden allemaal met 
groene energie opgeladen. Heel het 
dak ligt vol met zonnepanelen.”

En wat doen de Milieumakers 
dan precies?

Bart: “Er lopen heel wat projecten 
met de Milieumakers. Zoals 
bijvoorbeeld BackCup. Hierbij 
wassen en verhuren we onze 
eigen herbruikbare bekers, maar 
klanten kunnen ook hun eigen 
bekers bij De Sprong laten wassen. 
Zo maken we duurzaam feesten 
haalbaar voor iedereen. Daarnaast 
helpen we bij het laden en lossen 
van bruin- en witgoed (afgedankte 
elektrische apparaten), met oog op 
de latere recyclage daarvan én doen 
we de recyclage van afgedankte 
sportschoenen bij Nike. Ook 
ruimen we het zwerfvuil rondom 
glasbolsites.”

De fiets speelt ook een 
prominente rol in jullie 
werking. Hoe zit dat juist?
 
Bart: “Inderdaad. 
De Techniekmakers zamelen 
oude fietsen in om vervolgens 
te demonteren. Met die 
onderdelen worden ‘nieuwe’ 
tweedehandsfietsen gebouwd. 
Onderdelen die niet geschikt zijn 
voor hergebruik, worden gescheiden 
ingezameld in functie van latere 
verwerking. We hebben een aanbod 
tweedehandsfietsen op maat van 
iedereen.”

In jullie knappe showroom 
staan ook gloednieuwe 
exemplaren.

Bart: “In Meerhout verkopen we 
inderdaad nieuwe stadsfietsen 
en e-bikes. Iedereen kan dus 
bij De Sprong terecht voor een 
volwaardig en duurzaam alternatief 
voor zijn wagen. Maar ook 
sportievelingen vinden vast hun 
gading tussen de mountainbikes 
en gravelbikes. En tenslotte hebben 
we een ruim aanbod aangepaste 
fietsen voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Zo willen we 
iedereen op een duurzame manier 
terug mobiel maken.”

Stimuleren jullie de 
medewerkers ook om vaker 
met de fiets te komen 
werken? 
 
Bart: “Jazeker. Zij kunnen intekenen 
op het fietsplan van De Sprong. 
Dat werd speciaal opgesteld om 
ervoor te zorgen dat een betaalbare 
e-bike binnen ieders bereik komt. 
Binnenkort kunnen ze die ook 
opladen op het werk. Maar de 
komende jaren gaan we ook ons 
wagenpark duurzamer maken 
en onze voertuigen stelselmatig 
vervangen door elektrische 
voertuigen. Duurzaamheid is 
tenslotte een work in progress!”

“We slagen er enorm snel in om 
de talenten op te pikken van 
personen met een afstand tot 
de reguliere arbeidsmarkt.”
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Samenwerken met de 
makers van morgen? 
Goed idee!

Eva Schildermans
HR-directeur

T 014 86 98 45
info@desprongvzw.be

Wanneer je kiest om samen te werken 

met de makers van morgen, doe je 

zoveel méér dan enkel een beroep op 

onze diensten. 

Je werkt mee aan een inclusieve maatschappij door 
kansen te creëren voor degenen die buiten het reguliere 
arbeidscircuit vallen. Wij op onze beurt zorgen dan weer 
voor een optimale voorbereiding, begeleiding én opvolging 
via een langdurig partnership, altijd op maat van jouw 
noden. 

Meer weten? 
Neem contact op met een van onze verantwoordelijken. 
Dan maken we samen de wereld een stukje duurzamer 
en mooier!

Vaartstraat 1

2450 Meerhout

België

M +32 477 94 88 71

E bart.quirijnen@desprongvzw.be

www.despronvzw.be

Bart
Quirijnen

Algemeen Directeur
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Ontrack is onderdeel v
an De Sprong VZW

Contact

De Sprong in 
een nieuw jasje
Je merkte het waarschijnlijk al: De Sprong 

steekt in een volledig nieuw jasje. Samen met 

WAKKR Merkburo bekeken we hoe we onze 

dynamische werking het beste konden uiten naar 

de buitenwereld. En we zijn enorm fier op het 

resultaat. Ons moderne logo, de frisse kleuren en 

sprekende beelden springen meteen in het oog!

Klinkende namen
De meest opvallende veranderingen zijn 
waarschijnlijk de nieuwe namen van onze 
verschillende afdelingen en projecten. Hiervoor 
werd bewust het accent op de medewerkers 
gelegd. Zo spreken we niet meer van de 
groendienst, recyclage, zorg en het fietsenatelier, 
maar over de Groenmakers, Milieumakers, 
Gezondmakers en Techniekmakers. 

Een sterke branding
Dankzij onze nieuwe namen kunnen we ons 
sterk op de markt positioneren. Elke afdeling 
heeft haar eigen kleurenpalet en logo. Ook onze 
fietsenwinkels zijn voortaan een sterk merk: de 
fietsenwinkel van Meerhout werd omgedoopt tot 
On Track, terwijl die van Mol de naam Back On 
Track meekreeg. Zo passen zij ook perfect bij 
onze bekerafdeling BackCup.

Visuele verhalen
En de hoofdrol van onze metamorfose? Die is 
weggelegd voor onze medewerkers. Rond hen 
draait het tenslotte, zij zijn onze Makers van 
Morgen. Hun foto’s zijn te bewonderen op onder 
andere raamstickers, panelen, banners en 
brochures, maar ook op onze nieuwe website. 
Zo maken we De Sprong nóg tastbaarder, 
menselijker en laagdrempeliger bij het grote 
publiek. Nog een dikke dankjewel aan de 
‘fotomodellen’ van dienst en de medewerkers 
die hun ervaringen met de wereld wilden delen!

Colofon

Concept + Ontwerp + Fotografie
WAKKR Merkburo
www.wakkr.com

Tekst
YES Communicatie
www.yescommunicatie.be

Drukwerk
Rob de Wit
De Wit Media Consultancy
www.dwmc.nl
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Bekijk snel onze nieuwe website en bedrijfsfilm via: 

www.desprongvzw.be

Of scan de QR-code


