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Arbeidskansen vzw  

 

Bilzerweg 88 

3665 As 

Tel.: 089/56.85.65 

info@arbeidskansen.be 

www.arbeidskansen.be  
Beste Arbeidskansers, 

Voor velen onder u zal 2019 een turbulent jaar  

lijken. Inderdaad de gebeurtenissen binnen de groep  

Arbeidskansen zorgden voor onzekerheid,  

ongerustheid of zelfs schrik voor de toekomst. De 

Raad heeft een transitieproces in gang gezet. Er was 

de audit door een externe instantie, maar ook het 

onverhoeds vertrek van de directeur. Het  

veranderingsproces duurde wat ons betreft eigenlijk 

langer dan we hadden verhoopt en ingeschat. Maar 

onze organisatie kan stilaan toch in de goede plooi 

vallen. Ik ben dan ook blij dat onze nieuwe  

algemeen directeur, Leon Donders, reeds van start 

is gegaan. Hij zal de begonnen herstructurering  

verder afwerken en in goede banen leiden. Ook zal  

binnenkort een nieuwe financieel administratief 

verantwoordelijke worden aangesteld. 

Herstructureren, veranderen, doen we echter niet 

om te veranderen of te herstructureren. Het dient 

de belangen van onze organisatie en de diverse  

werkvormen. Uiteindelijk staat het belang van ons  

doelpubliek voorop. Hun werkkansen zijn het  

hoofddoel, maar dit is slechts realiseerbaar als  

iedere werknemer in de organisatie zich begrepen 

voelt. Werkbaar werk is daarmee onze tweede  

belangrijke doelstelling. Ten derde kost koken geld, 

vandaar dat ook de financiële leefbaarheid van het 

geheel een uiterst valabel objectief blijft. 

Rome is niet op een dag gebouwd luidt het  

spreekwoord, ook de renovatie van Arbeidskansen 

dus niet. Veranderingsprocessen verlopen echter 

niet altijd even vlot als voorzien en tussenin moet af 

en toe worden bijgestuurd. Mochten de gezette 

stappen in het transitieproces onduidelijk,  

wispelturig of zelf chaotisch lijken wil ik hiervoor uw 

begrip vragen. Het was ook voor de Raad van  

Bestuur soms “trial and error” of koffiedik kijken.  

We hebben wel gemerkt dat we kunnen rekenen op 

u als een gemotiveerde personeelsploeg, die bereid 

is de handdoek op te nemen om positief aan de  

toekomst te werken. Dit stemt de Raad van  

Bestuur hoopvol. 

We kunnen dus in 2020 zeker nog rekenen op jullie 

engagement dat voor velen onder u verder ging dan 

de louter professionele verplichtingen. Dank voor 

jullie inzet, constructieve medewerking en vooral 

geduld. 

In de huidige sterk veranderende samenleving is 

elke organisatie haast aan voortdurende evoluties 

onderhevig. Ook Arbeidskansen zal zich flexibel 

moeten kunnen opstellen om bij de les te blijven. 

Deuren en vensters open zetten voor een  

evoluerende samenleving is nodig, zonder evenwel 

onze eigenheid te verliezen. 

Laat ons 2020 beschouwen als een overgangsjaar 

om Arbeidskansen klaar te maken voor het  

nieuwe decennium dat effectief begint in 2021. We 

durven daarbij rekenen op jullie opbouwende  

medewerking en inzet. 

Namens de Raad van Bestuur wens ik u allen  

nogmaals te danken voor jullie constructieve  

bijdrage en ben er zeker van te kunnen blijven  

rekenen op jullie medewerking. Dank bij voorbaat. 

Dhr. Dirk Vanvelk 

Voorwoord 
Naar goede gewoonte heeft onze voorzitter, dhr. 

Dirk Vanvelk tijdens het personeelsfeest een 

woordje gericht tot de Raad van Bestuur,  

begeleiding en omkadering van Arbeidskansen vzw. 

We willen graag zijn inspirerende woorden  

gebruiken als voorwoord voor onze nieuwsbrief… 
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Het jaarlijkse personeelsfeest van Arbeidskansen vzw op 7 februari 2020 bij  

Resto Kieleberg was weer om duimen en vingers af te likken! 

 

Veel dank aan het Horeca-team voor het mooi verzorgde buffet! 

Veel dank aan alle medewerkers om er een topavond van te maken! 

Personeelsfeest Arbeidskansen vzw 
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All  you can eat -buf fet  b i j  Resto  Kie leberg  

De Valentijnseditie van het All you can eat-buffet bij  

Resto Kieleberg op zondag 16 februari is feilloos verlopen! 

Zowel 's middags als 's avonds waren er telkens 120 personen aanwezig. 

Team Resto heeft dit uitmuntend verzorgd!  

Wilfried Swennen 

Er z i jn  a l  mensen d ie   

gereserveerd hebben  

voor de volgende  

A l l  you can eat op  

Moederdag  

10 mei  2020.   

Inschr i jven kan v ia   

res to@arbeidskansen.be 

of  089 50 36 73  

Tot dan? !  
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Kersthappening 

De allereerste Kersthappening bij Taverne De Kolonie in As op  

18 en 19 december 2019 was een groot succes!  

We hebben met z’n allen genoten van zo veel enthousiasme en gezelligheid! 

Bedankt aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt! 
Tom Frenssen 
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Kerstfeestje Opgeruimd vzw @ Resto Kieleberg  

Duizendschoon vzw op de Kerstmarkt  

Op zaterdag 14 december 2019 stond  

Duizendschoon vzw met een standje op het 

kerstevenement XmAS in de Drieschaar in As. 

Eén woord: super-gezellig! 

Krista Brebels 

Op vrijdag 13 december 2019 vierde Opgeruimd vzw hun jaarlijkse kerstfeest. Deze maal kwamen ze uit alle 

regio's voor de eerste keer samen bij Resto Kieleberg. Van Borgloon tot Maaseik, we waren er met 75  

genodigden!  

Na de cava en de hapjes konden we een keuze maken uit een assortiment van een wildstoofpotje van hert, 

kalkoen met boschampignons of een vispannetje. Voor de snoepertjes stond er nog een lekker dessertbuffet 

klaar.  

Te horen aan de meningen van al die dames waren ze positief enthousiast! 
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Nieuws uit ons veilig hoekje 

TIP 1:  
 

Een schokkend cijfer: meer dan 80%  van de Vlamingen biedt géén eerste hulp. Foei! 
Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt, weet jij dan hoe je moet reageren? 

Investeren in zelfredzaamheid is dus letterlijk van levensbelang en dat kan met de volgende gratis ’app Eerste hulp - Rode 
Kruis’. 

 

Deze app is beschikbaar voor iPhone en Android smartphones: 
Iphone:  https://itunes.apple.com/ms/app/first-aid-ifrc/id1312876691?mt=8-app-eerste-hulp/  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.gdpc.fa  
 

Let op: De app vervangt de eerste hulp lessen niet, maar stelt iedereen in staat om thuis zelf de basis van eerste hulp te  
leren of om in geval van nood op te zoeken wat er moet gebeuren. Zowel bij banale verwondingen, zoals een bloedneus of een 

schaafwonde, als bij ernstige ongevallen is het belangrijk om snel en correct te kunnen reageren. Oefenen maar ! 
 

TIP 2: 
 

Tevens is er de app 112 BE of een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en  
dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. 

 

 
 

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan  
vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp 

je nodig hebt. 
De indicatie van de plaats waar je je bevindt wordt dan via sms gestuurd naar de noodcentrale.De operatoren krijgen zo al een 

indicatie van waar je je bevindt. Meer info https://112.be/nl/app  
 

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen  
telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. 

De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan  
bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft 

deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.  
Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België. 

 
Succes ermee, en hopelijk moet je de apps nooit gebruiken. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedereen !  

 
Veilige groetjes  
Fabian Bauduin 

https://itunes.apple.com/ms/app/first-aid-ifrc/id1312876691?mt=8-app-eerste-hulp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.gdpc.fa
https://112.be/nl/app
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ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR: 

Stel jezelf eens kort voor… 
 
Dag allemaal, mijn naam is Leon  

Donders, gehuwd en papa van twee  

zonen (24 en 27 jaar). 

Na mijn ingenieursopleiding ben ik  

gestart in de automobielwereld. Ford, 

Volvo en de Duitse grote jongens waren 

mijn werkgevers. Vervolgens heb ik  

enkele Limburgse en Antwerpse  

bedrijven zoals JBC, EuroShoe, Haven 

Genk, DP World mogen dienen en zo een 

berg aan productie-, logistieke en managementervaring  

kunnen opdoen.   

En net voor de stap naar Arbeidskansen, heb ik een 5 jaar bij 

onze collega Bewel als productiedirecteur gewerkt. 

 
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 
 
Arbeidskansen had een vacature geplaatst in de krant via het 

selectie kantoor VMC. Ik heb eerst geïnformeerd en  

vervolgens mijn kandidatuur ingediend, verschillende  

gesprekken en testen moeten uitvoeren en zo finaal  

geselecteerd om de job waar te nemen. En zie, nu ben ik al 

meer dan 2 maanden in dienst. 

 
Wat trekt je aan in je job? 
 
Bij JBC heb ik een eerste keer kennisgemaakt met “MVO” 

oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit  

hebben we verder meegenomen naar Euroshoe en nog  

andere bedrijven. Zo heb ik dag na dag ervaren wat een  

persoonlijke meerwaarde het geeft om samen te werken met 

mensen die nood hebben aan  

ondersteuning, die nood hebben aan een 

begeleiding, die nood hebben aan groei. 

De dankbaarheid die je krijgt van de  

mensen, het plezier om te kunnen geven 

aan de mensen zijn enkele punten van 

onbeschrijfelijke waarde voor me en dat 

trekt me aan om dit doel samen met een 

team te realiseren. 

 
Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste 
hobby’s? 

 
Ik hou van mijn gezin en doe zo graag samen leuke dingen. 

Maar ik ben ook sportief omdat een gezond lichaam een 

sterk lichaam is. Zo ga ik graag fietsen (racen op de weg en 

crossen in de bos) en joggen. En natuurlijk ga ik ook graag 

eens een hapje eten. Onze horecazaken hebben me dus al  

verschillende keren kunnen en mogen bedienen.  

 
Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 
 
Gedreven, teamplayer, creator, doelgericht, steeds positief 

optimistisch. 

 
Levensmotto 
 
Trek allen samen aan dezelfde koord aan dezelfde kant, dan 

wordt alles veel gemakkelijker. 

 
 
 
 

Leon Donders: Algemeen Directeur 

 



Nieuwsbrief Arbeidskansen vzw 

NIEUWSBRIEF ARBEIDSKANSEN VZW Maart 2020 PAGINA  8 

 

Stel jezelf eens kort voor… 
 

Ik ben Ine Strobbe en woon samen 
met mijn man Peter en twee kinderen, 
Dries 18 en Lotte 16, in Genk. Ik heb 14 
jaar gewerkt als leerkracht,  
leerlingbegeleider en coördinator OV2 
in BUSO de Richter in Genk. 
 
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht 
gekomen? 
 
Via stagebegeleiding van NKG (Nieuwe 
Kansen Geven) trajecten voor onze leerlingen ben ik in  
contact gekomen met Arbeidskansen. Telkens als ik naar 
een evaluatiegesprek kwam met mijn leerling, ging ik met 
een positief gevoel buiten. Een mooie, warme omgeving 
waar mijn leerlingen kansen kregen en op een positieve 
manier werden opgevolgd. De vacature van Jobcoach bij 
GOB Arbeidskansen leek mij een mooi vervolg op de job die 
ik aan het doen was, dus ik heb mijn kans gegrepen. 
 
 
 

Wat trekt je aan in je job? 
 
Kansen geven aan mensen die om  
verschillende redenen moeilijker en  
minder kansen krijgen in onze  
maatschappij. Contact met mensen,  
afwisseling en zelfstandigheid. 
 
Wat zijn, buiten je werk, je belangrijk-
ste hobby’s? 
 
Reizen is iets wat heel mijn gezin graag 
doet. Het liefste actieve reizen met veel 
ontdekken en beleven. Ik sport graag:  

lopen, zwemmen, fietsen en skiën. Gezellig samenzijn met 
familie en vrienden, lekker koken, restaurantjes uitproberen, 
feestjes, Pukkelpop…. Altijd tijd tekort. 
 
Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 
 
Positief, enthousiast, nieuwsgierig, rustig, sociaal 
 
Levensmotto:  
 
Genieten van de kleine dingen en positief in het leven staan.  

Stel jezelf eens kort voor… 
 
Hallo, ik ben Fabian Bauduin, 55 jaar en 
woon samen met mijn allerliefste partner 
Vera in Oudsbergen, in het vroegere deel 
Opglabbeek. Een up to date technische 
opleiding en een aanvullende studie  
preventieadviseur, stonden me op het lijf 
geschreven. Erna volgde een boeiende 
loopbaan: 15 jaar allround technieker, 9 
jaar projectbeheerder van technische  
projecten, 9 jaar zelfstandig ontwerper en 
technieker, 8 jaar (hoofd)inspecteur technische  
installaties en preventieadviseur arbeidsveiligheid. 
 
 
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 
 
Ik zag de vacature “preventieadviseur voor sociale  
werkplaats Arbeidskansen” staan op de VDAB-site en  
waagde mijn kans. Ik werd uitgenodigd om mijn motivatie 
toe te lichten en zoals je ziet maak ik nu deel uit van het 
team Arbeidskansen. 
 
Wat trekt je aan in je job? 
 
Mijn passie voor veiligheid en techniek is een rode draad 
doorheen mijn carrière en hiervoor wil ik me blijven  
inzetten en hieromtrent ook veerkracht creëren binnen 
een team. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor  

iedereen! Bescherm je menselijk kapitaal 
en garandeer zo de continuïteit van je 
bedrijf. 
 
Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste  
hobby’s? 
 
Op de eerste plaats zorgen dat mijn Vera 
en 4 toffe dochters,  familie en vrienden 
het goed hebben. De resterende vrije tijd 
die er is breng ik graag ‘met en in’ de  
natuur door, zoals zweefvliegen hoog in 
de lucht zo vrij als een vogeltje. Tevens 

ben ik bestuurslid bij Natuurpunt Opglabbeek. 
 
Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 
 
1. Respect (voor het hele team en mijn omgeving) 
2. Sociaal (empathisch coachen) 
3. Positief gedreven (enthousiasme) 
4. Leergierig (levenslang) 
5. Back to the basics (genieten van de kleine dingen) 
 
 
Levensmotto 
 
De wereld is van iedereen … je hebt 1 leven … dus leef!  
 
 
 
 

Fabian Bauduin: Preventieadviseur 
 

Ine Strobbe: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 
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Stel jezelf eens kort voor… 
 
Hey! Ik ben Fallon, een jongedame van 28 
die samen met haar vriend en hond   
vertoeft in Hoeselt!  
Als ergotherapeut draag ik mensen helpen 
hoog in het vaandel. Zo heb ik in mijn  
jonge carrière al ervaring kunnen opdoen 
in verschillende handelingsgebieden, wat 
me uiteindelijk heeft geleid tot mijn  
huidige tewerkstelling.  
 
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht  
gekomen? 
 
In mijn voorgaande job als promotor arbeidszorg van de 
provincie Limburg, was ik het klankbord voor maar liefst 
25 aangesloten initiatieven waaronder Arbeidskansen 
vzw. Toen er binnen Arbeidskansen vzw een job vrij kwam 
als jobcoach, kon ik niet anders dan hierop solliciteren! 
Arbeidskansen heeft me altijd al aangesproken door de 
werkzaamheden/mogelijkheden die het aanbiedt op de 
verschillende treden van de participatieladder. Het werd 
voor mij tevens een verder bouwen op eerder  
opgebouwde kennis en ervaring, alsook kan mijn  
leergierigheid hier nog de vrije loop gaan. Hier ben ik dus 
meer dan op mijn plaats!  
 

Wat trekt je aan in je job? 
 
Geen enkele dag is hetzelfde. Elke dag 
gaan we samen met de cliënt op zoek 
naar een passende oplossing.  Tevens 
ook het vertrouwen dat je krijgt vanuit 
de organisatie alsook vanuit de cliënt, 
maakt dat je elke dag opnieuw de  
uitdaging kan aangaan!  
 

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste 
hobby’s? 
 
Twee- tot driemaal per week kan ik 

mijn energie kwijt tijdens het bouncen! Tevens kan ik er 
ook enorm van genieten om er met de vriendinnen op uit 
te trekken, te citytrippen en te genieten van lekker eten! 
Ook onze wandelingen met Banjo kunnen natuurlijk niet 
ontbreken! 
 
Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 
 
Waterval van woorden, enthousiast, zelfstandig, recht 
voor de raap,  gestructureerd.  
 
Levensmotto:  
 
Je moet niet alles overdenken of overanalyseren, just go 
with the flow …  

Stel jezelf eens kort voor… 

Hallo, ik ben Hilde Sleypen, woonachtig 
te Maaseik. Ik ben 46 jaar en heb 1 zoon. 
In mijn loopbaan heb ik reeds ervaring 
mogen opdoen in de uitzendsector en 
personeelsdienst openbare sector. 

 

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht  

gekomen? 

Via facebook zag ik de vacature voor  

jobcoach en heb ik meteen gesolliciteerd! 

 

Wat trekt je aan in je job? 

Het sociale aspect van de arbeidsbemiddeling om te  
komen tot tewerkstelling op langere termijn spreekt mij 
aan. Motiveren, begeleiden en ondersteunen van de  
doelgroepen zijn zaken die ik hoog in het vaandel draag. 

 

 

Wat zijn, buiten je werk, je  

belangrijkste hobby’s? 

Ik ga graag wandelen en sporten. Ik lees 
veel en ga eens graag naar de  welness. 

 

Omschrijf jezelf aan de hand van 5  

kernwoorden… 

Sociaal, communicatief, collegiaal,  

verantwoordelijkheidszin, empathisch. 

 

Levensmotto:  

Niet iedere dag is evengoed maar zie wel het goede in  
iedere dag ! 

 

Fallon Willems: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 
 

Hilde Sleypen: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 
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Nieuwe functie en  Nieuwe Coördinator voor Opgeruimd vzw  
Soraya Bonné, onze plaatsverantwoordelijke van Opgeruimd Alken-

Borgloon, zal vanaf 2020 de functie Coördinator van Opgeruimd vzw 

vertegenwoordigen. 

Ik zal  coördineren voor alle afdelingen van Opgeruimd VZW. Dit wil 

zeggen Alken, Maaseik, Bocholt, Bilzen en Borgloon. 

Ons doel is om Opgeruimd VZW meer kenbaar te maken. Onze grote 

troef “begeleiding voor onze werknemers” zie ik graag nog uitbreiden.  

Ik zet 2020 alvast in met goede moed en een fijne samenwerking! 

 

Soraya Bonné 

Einde 2019 is de lasrobot door Valk Welding geleverd 

en geïnstalleerd bij Ergon Arbeidskansen cvba-vso te 

Kinrooi. Begin 2020 heeft Valk deze productieklaar  

ingesteld zodat na een inloopperiode deze sinds einde 

februari in de productie kan mee ingezet worden.  

In eerste instantie zullen hier de producten voor klant 

Nesa, met name spijlpanelen voor hondenrennen, op 

geproduceerd worden. De installatie bevat twee  

afzonderlijke werkstations en de opspanmallen zijn 

zodanig uitgevoerd dat alle afmetingen van panelen 

vanaf een  lengte van 1 meter tot en met 3 meter met 

of zonder deur, deur links of deur rechts, er op  

geproduceerd kunnen worden. 

Eddy Kelchtermans 

Nieuwe lasrobot Ergon Arbeidskansen cvba -vso 
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Goed nieuws!! 

Ine Smets, huishoudhulp bij  

Opgeruimd vzw in Alken, 

en haar partner Frederick  

Hermans zijn op  

27 november 2019 de  

trotse ouders geworden 

van Vic!  

Van harte gefeliciteerd!!  

Weer of geen weer, Davine is  

altijd ons zonnetje in huis!  

Verhuur vergaderlokalen 

Zoekt u een locatie voor een vergadering, 

seminarie, opleiding, presentatie,  

receptie, … neem dan zeker contact met 

ons op! 

In de Kolonie in As verhuren we  

verschillende lokalen die voor  

uiteenlopende evenementen dienst  

kunnen doen, eventueel gecombineerd 

met een lekkere maaltijd uit de Taverne! 

We staan ook steeds open voor uw  

specifieke wensen! 

Meer informatie:  

http://www.arbeidskansen.be/nl/

projecten/horeca/vergaderzalen  

info@arbeidskansen.be 

089 56 85 65 

Liefde gaat door de maag!  

Bewijs hiervan was de  

lekkere Valentijnsmenu  

waarvan de vele klanten van 

Taverne De Kolonie hebben  

genoten op  

13 en 14 februari 2020!  

Tot volgend jaar!  

Maatschappelijke hoofdzetel 
Bilzerweg 88 
3665 As 
 
Telefoon: 089/56.85.65 
E-mail: info@arbeidskansen.be 
Website: www.arbeidskansen.be 

 

Sinds 1 januari 2020 is  

Huysmans Marie-Ange , poetsvrouw bij 

Ergon Arbeidskansen cvba -vso, gestart 

aan haar welverdiende rustpensioen.  

Binnen Ergon hebben haar collega’s dan 

ook van deze gelegenheid gebruik  

gemaakt om haar eens in de  

bloemetjes te zetten en een geschenk 

aan te bieden als dank voor haar inzet 

binnen Ergon.  

Dikke proficiat! Geniet ervan!  

 


