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info@arbeidskansen.be 

www.arbeidskansen.be  Professor, 

Onlangs vroeg u me wanneer we mekaar voor het eerst  

hebben ontmoet. Het was ergens eind december 1978, nog 

voor Kerstmis. Het is dus ongeveer 40 jaar geleden. Ik had 

toen uiteraard, als jong thesisstudent, niet bevroed dat ik 

zoveel jaren later in uw voetsporen zou treden. Ik ben blij 

dat die voetstappen diepgaand zijn, zodat het uitgezette 

spoor voor mij duidelijk is, en waard om verder te volgen. 

Hierbij zal het zeker zaak zijn de principes die u voor  

Arbeidskansen voorop stelde te blijven opvolgen. 

In de eerste plaats is er de nadruk die u legde op het belang 

van werk. Zeker voor de mensen uit ons doelpubliek, is zinvol 

en productief bezig zijn van het grootste belang.  

Tewerkstelling is niet alleen een middel om de kost te  

verdienen, maar ook en ik denk vooral zelfs een voorwaarde 

om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving 

en dus mens tussen de mensen te zijn. Niet voor niets heeft 

u de drie eerste initiatieven met polyglottische precisie de 

naam werk gegeven; in het Grieks, Latijn en Spaans. 

In de tweede plaats was er uw zorg voor de financiële  

orthodoxie. Als economist kent u het belang daarvan, en 

heeft dit steeds bij de Raad van Bestuur benadrukt. Getuige 

de maandelijkse financiële overzichten die we bespreken. 

Zonder de intensieve opvolging van het financiële aspect 

zouden we niet staan waar we nu staan. 

Ten derde is er uw aandacht voor groei en innovatie. Nieuwe 

initiatieven kregen en krijgen steeds een kans en de  

uitbreiding van bestaande tewerkstellingsprojecten werd 

vooral in de poetsdiensten een expansief parcours. 

 

 

 

 

U leidde de Raad van Bestuur met kennis van zaken en  

deskundigheid. Ik onthoud vooral de wijze waarop u met 

vaak scherpzinnige humor, liet blijken waar u naar toe wilde. 

U was van bij het begin betrokken bij de opstart van alle 

initiatieven vanaf 1987 met GOB, toen nog CBO en Labor. In 

1988 volgden Ergon en De Beemd. In 2001 volgden  

arbeidszorg en Trabajo, in 2004 Opgeruimd en in 2017  

tenslotte werden Knap en Duizendschoon opgericht. 

De diensten van Team Alken en de poetsdienst van Maaseik, 

zorgden de één via fusie en de ander via overname voor de 

expansie van bestaande projecten. Uw inbreng bij de  

totstandkoming van De Kolonie in As is niet te versmaden 

geweest. Er is waarschijnlijk geen lijstje bijgehouden van de 

gesprekken, contacten en onderhandelingen waarbij u  

betrokken was, maar ze zijn talloos. 

U heeft vele onder ons als bestuursleden zelf aangesproken 

en gemotiveerd om mee hun schouders onder de organisatie 

te zetten. Ikzelf werd in 2003 gevraagd. 

Arbeidskansen bestaat momenteel uit 10 verschillende  

rechtspersonen, 7 vzw’s en 3 CVBA’s. Er worden 12  

verschillende soorten activiteiten ontplooid. Eind 2017  

telden we 812 medewerkers, cursisten en vrijwilligers en 41  

begeleiders. Dit is al een serieus concern. Uw jaarlijkse  

toespraak bij gelegenheid van het personeelsfeest gaf  

trouwens, steeds een stand van zaken en somde ook de  

uitdagingen op voor de toekomst. 

Wat de toekomst betreft is het natuurlijk steeds koffiedik  

kijken. U heeft de organisatie echter een stevige basis  

gegeven, die wellicht flexibel genoeg is om de uitdagingen 

aan te gaan. 

Ik denk professor, dat u gerust kan zijn en dat de Raad van 

Bestuur, die toch een diversiteit aan deskundigheden in zich 

draagt, de uitdaging aankan. Alleszins, kan ik niet met uw  

eruditie voorzitter zijn, wel in samenspraak met de leden van 

het Bestuur en Eric Ramaekers, het beste eruit halen.  

Mijn stijl zal ook wat anders zijn. U schreef uw toespraken 

steeds eigenhandig neer op papier—ik druk de mijne af op 

printer…. 

Professor, namens de Raad van Bestuur kan ik alleen maar 

een gemeend dank u wel zeggen.  

Dank u. 

Dirk Vanvelk 

Voorwoord 
Onze nieuwe voorzitter, dhr. Dirk Vanvelk, heeft  

tijdens het personeelsfeest een woordje gericht tot 

de Raad van Bestuur, begeleiding en omkadering van  

Arbeidskansen vzw, maar ook—en vooral—gericht 

aan onze oude voorzitter, Prof. Wim Van Looy.  

We willen graag zijn inspirerende woorden gebruiken 

als voorwoord voor onze nieuwsbrief… 
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Op vrijdag 1 februari 2019 vond weer het jaarlijkse personeelsfeest van vzw Arbeidskansen plaats in onze 

eigen Resto Kieleberg te Bilzen.  

Bedankt aan team Resto voor het voorzien van een heerlijk buffet voor alle personeelsleden en Raad van 

Bestuur! Het was een gezellige en deugddoende avond! 

Personeelsfeest Arbeidskansen vzw 
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Nieuw Horeca -project  op de  

Vei l igheidss i te  te  Hassel t  
Sinds november 2018 baat Arbeidskansen vzw de  

cafetaria uit op de veiligheidssite in Hasselt.  

 

Op deze site zitten alle mogelijke hulpdiensten van 

de regio ‘hoofdstad’. Samen met onze medewerkers 

bieden we iedere werkdag een dagschotel en soep 

aan die aangeleverd worden vanuit Resto Kieleberg. 

We vullen dit aan met enkele à la cartegerechten 

waaronder spaghetti, stoofvlees, …  

 

Ook onze broodjes, suggesties en promo’s kennen 

een groot succes. Voor de mensen die in de  

nachtdienst werken, bieden we vanaf juni maaltijden 

in een verkoopautomaat aan. 

We organiseren regelmatig ontbijten en leveren  

vergaderbroodjes indien gewenst. 

 

Pascal Daniëls 
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Duizendschoon vzw, het nieuwe dagcentrum van Arbeidskansen vzw, is nu al een 

half jaar van start. In het crea-atelier worden mooie werkstukken gemaakt.  

Met Pasen hebben ze opnieuw hun creatieve kant laten zien. Vele schaapjes,  

kippen, paaseieren, … werden geknutseld en verkocht in Taverne De Kolonie of de  

kruidenierszaak “Poppy Fleur” in As .  

Verder maakt Duizendschoon ook tafelversiering voor allerhande feesten. Ze zijn 

nu druk in de weer met het maken van tafelversiering voor de communiefeesten.  

Je kan steeds op bestelling je feesttafel laten decoreren door Duizendschoon.  

Hiervoor kan je best contact opnemen met Krista Brebels – 089 56 85 65 

Foodsavers maken  gezonde soep 

op basis van groenteoverschotten! 
Foodsavers maken gezonde soep op basis van  

groenteoverschotten! Een samenwerkingsverband van 6 sociale 

economie bedrijven en OCMW Kortrijk, onder leiding van  

Arbeidskansen vzw, zullen in 2019 verse soep op basis van  

groenteoverschotten produceren en verdelen via sociale  

organisaties aan mensen in armoede in België. 

 

De POD Maatschappelijke Integratie, dit is de nationale  

beheersautoriteit voor het Europese FEAD-programma, wilde haar 

aankooppolitiek verduurzamen. Daarom lanceerde ze in 2018 bij 

wijze van proefproject een overheidsaanbesteding, voorbehouden 

voor sociale economie bedrijven, voor soep op basis van  

groenteoverschotten.  

 

Dit ‘experiment’ is een ware primeur in Europa!  

 

De opdracht werd toegewezen aan het Limburgse sociale economiebedrijf Arbeidskansen vzw, dat hiervoor  

samenwerkt met 6 Vlaamse en Brusselse sociale economiebedrijven: De Biehal, De Kringwinkel Zuiderkempen, 

Den Diepen Boomgaard, OCMW Kortrijk, WAAK vzw en Travie. KOMOSIE begeleidt de partners bij de vlotte start 

van deze soepproductie en de onderlinge samenwerking. De leveringen van de gezonde en lekkere soep startten 

vanaf december ’18. Het gaat over een totaal van 27440 liter waarvan Trabajo Arbeidskansen vzw tussen half  

december en half maart 5350 liter voor zijn rekening neemt. 

 

Veel succes en smakelijk!  

Wilfried Swennen 

Duizendschoon vzw 
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 Elektrische fietsen bij Opgeruimd 
Bedrijven zoeken steeds meer naar een uitweg 

uit de mobiliteitsknoop. De elektrische fiets  is 

daarbij een voor de hand liggend alternatief.  

De vraag naar elektrische fietsen groeit dan ook 

exponentieel. Tel daarbij het comfort dat fietsers 

ervaren op een gloednieuwe elektrische fiets.. 

De evolutie naar een duurzame mobiliteit is niet 

meer te stoppen. De elektrische fiets neemt daar 

een alsmaar stevigere positie in. En dat hebben 

we ook bij Arbeidskansen goed begrepen. 

Wij belichten het belang van de tweewieler als 

alternatief voor Koning Auto. Een boeiende blik 

op het toenemende gebruik van elektrische  

fietsen voor bedrijven. 

Onze afdeling Opgeruimd VZW heeft sinds 1 

maart 2019 drie elektrische fietsen ter  

beschikking. 

We stellen onze fiets graag even voor. 

Voor verdere vragen, neem je best contact op met één van onze plaatsverantwoordelijken. 

Soraya Bonné 

 

Dag van de Medewerker bij Arbeidszorg  
Onze arbeidszorgmedewerkers maakten boekjes voor het Jessa ziekenhuis voor  “de Dag van de medewerker”.  
Op deze dag worden door het hoofd van de ziekenhuisafdeling de boekjes uitgedeeld aan ieder personeelslid.  

Onze medewerkers moesten elk een boekje bestickeren waardoor elk boekje dus uniek is. De gehele opdracht is 
mede mogelijk gemaakt door 37 graden (37graden.eu). 

37 gradenmakers zijn mensen uit de zorg en de sociale economie. Elk van hen heeft een beperking, maar ook 
waardevolle talenten. Zo zag bedenker Roel  
Vandebeek dat de makers bij Arbeidskansen in As  
enthousiaste plakkers waren en bedacht voor hen dit  
stippenboek. Zij stipten vervolgens 4000 unieke boekjes 
vol met hun creatieve vrolijkheid! 

Het hele gebeuren werd gefilmd en kan via onze  
Facebook-pagina bekeken worden! 

Marnik Vandenheuvel 

 

 

https://www.ibike.be/product-categorie/elektrische-fietsen/
https://www.ibike.be/fietsen-als-professional/
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ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR: 

 Pascal Daniëls: Verantwoordelijke Horeca 
Stel jezelf eens kort voor… 

Pascal Daniels, net 50 geworden. 

Ik ben geboren en getogen in 

Genk maar woon reeds de helft 

van mijn leven in Tongeren. Ik heb 

een zoon van 17, Bram, die  

volgend jaar begint te studeren. In 

het verleden heb ik tal van  

horecazaken opgestart en  

gereorganiseerd voor mezelf en/of anderen. Ik ben van 

opleiding IT’er en ben werkzaam geweest in de bank- en 

logistieke sector. Momenteel ben ik een gelukkige vrijgezel. 

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 

Een vriendin had de advertentie gezien en maakte me er 

attent op dat de job een combinatie is van alles wat ik tot 

dan gedaan heb in mijn professionele leven (Horeca,  

organisaties opzetten, logistiek en leidinggeven). Dit in 

combinatie met het willen kansen geven aan mensen die 

kansen verdienen, maakt het een veeleisende maar  

heerlijke job. 

Wat trekt je aan in je job? 

Het helpen ontwikkelen van vaardigheden en het  

overdragen van kennis en ervaring. 

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

Concerten en musea bezoeken, tekenen en lezen. 

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 

Pragmatisch, humor, positief, (te?) perfectionistisch, soms 

ongeduldig.  

Levensmotto: 

Problemen bestaan niet, enkel oplossingen! 

 

Stel jezelf eens kort voor… 

Ik ben Jasmine Mezzofonte, ben 23 

jaar en afgestudeerd als  

ergotherapeute. Ik heb een hele 

lieve vriend waar ik al 6 jaar mijn 

leven mee deel. Ondanks we al lang 

samen zijn woon ik toch nog altijd 

in bij mijn ouders te Bekkevoort 

(Vlaams-Brabant).  

Hoe ben je bij Arbeidskansen  

terecht gekomen? 

Ik ben heel lang op zoek geweest naar mijn eerste job. Ik 

wou heel graag uiterst kwetsbare mensen begeleiden en 

ondersteunen in het werkveld. Deze vacature sloot dan ook 

meteen aan bij mijn interesses.   

Wat trekt je aan in je job? 

Ik heb in mijn laatste jaar ergotherapie heel intensief  

gewerkt aan een bachelorproef rond het thema 

‘arbeidsreïntegratie bij personen met een fysieke  

beperking’. Door deze verdieping ben ik enorm geboeid 

door het thema. Daarom wil ik me graag inzetten voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste  

hobby’s? 

Sinds ik klein was ben ik gepassioneerd door  

dansen. In mijn vrije tijd ben ik dan ook intensief 

bezig met dansen. Ik volg zelf danslessen en ik 

geef al 8 jaar danslessen aan kinderen en  

jongeren. Daarnaast ben ik graag bezig met  

creatieve zaken zoals kalligrafie en handletteren.   

Omschrijf jezelf aan de hand van 5  

kernwoorden… 

Empathisch, behulpzaam, teamplayer, zelfstandig 

en creatief. 

Levensmotto: 

“Laat je niet tegen houden door tegenslagen. Gebruik ze 

om er sterker uit te komen.” 

Ook ik heb heel wat tegenslagen gehad in het leven, maar 

dankzij mijn doorzettingsvermogen heb ik nooit de moed 

opgegeven om mijn doelen te bereiken in het leven. Ik  

probeer dit ook zo mee te geven aan de mensen die ik  

begeleid op de werkvloer. 

 Jasmine Mezzofonte: Begeleidster Enclavewerking 
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Stel jezelf eens kort voor… 

Mijn naam is Ann Nivelle en sinds 

januari ben ik jullie nieuwe collega. 

Samen met mijn 2 kinderen, Merel 

en Arjan, woon ik in het hartje van 

Bilzen. 

In verband met eerdere jobs begon 

ik mijn traject in het onderwijs. Als 

projectleider voor kwetsbare  

jongeren  en als persoonlijk  

assistent rolde ik binnen in de  

wereld van de zorg. Dankzij mijn 

laatste job als provinciaal  

coördinator in het vrijwilligerswerk zijn heel wat  

zorginstellingen in Limburg voor mij bekend terrein.  

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 

Begin december vorig jaar vernam ik jullie vacature voor 

een begeleidster enclavewerking in een rusthuis in  

Zonhoven via de website van de VDAB. Omdat mensen  

alsook begeleiden mij interesseerden en omdat het kader 

een woonzorgcentrum was, leek het mij super om voor  

Labor Arbeidskansen te werken. Daarom besloot ik om  

onmiddellijk te solliciteren.  

Wat trekt je aan in je job? 

Het is een opdracht met meerdere facetten. Ik 

ben graag bezig met mensen. Daarnaast komen 

begeleiding en administratie ook aan bod. Ik hou 

wel van wat afwisseling. Verder vind ik het prettig 

om zelfstandig te werken, afgewisseld met wat 

teamwork en zo nu en dan een overlegmoment.  

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste  

hobby’s? 

Buiten mijn werk, gaat er veel aandacht naar mijn 

huiselijk leven en mijn gezin. Verder heb ik  

interesse in reizen en in andere vreemde  

culturen. Als ontspanning netflix ik graag of bezoek ik ook al 

eens de bioscoop. Qua sport probeer ik minstens 1x per 

week te gaan zwemmen.  

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 

Verantwoordelijk, contactvaardig, resultaatgericht,  

zelfstandig en leergierig.   

Levensmotto: 

‘‘Never give up’, en daaruit voortvloeiend ook: ‘Opnieuw 

(willen/durven) beginnen.’  

 Ann Nivelle: Begeleidster Enclavewerking  

 

W E L K O M !  
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In maart van dit jaar namen wij afscheid van Johan Deckx,  

medewerker bij Ergon Arbeidskansen cvba-vso. 

Wij wensen Nancy, zijn papa en mama, zijn broers,  

de familie Deckx, zijn vrienden en collega’s veel sterkte toe. 
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Driel ing Schapen in  de Kolonie  
Dartel-de-dartel, gansch de weide rond, en  
blèèter-de-blèt, enthousiast over de weide geuit. 
Laat daarvan het drievoudige in uw oren klinken 
en u heeft enig idee hoe het eraan toe gaat op 
Weide Roodenbergh van de Kolonie. Met april’s 
glorie werden er compleet onverwacht twee  
lammetjes geboren. De trotse ouders Freya Von 
Zeppelin en Moloch Baäl. Gitzwart, net zoals hun 
schrikwekkende vader. “Blèhr”, bleit lammetje 
Léon de Brouckère. “Blèrh”, bevestigt zijn  
broertje Paul Hanciau. Genoemd naar de stichter 
en de testpiloot van het vliegveld van  
Genk – waar nu de Bascule is – en waaruit de 
Kolonie gegroeid is.  

Dat zijn er maar twee, hoor ik u denken, en het 
drievoudige moest klinken. Daar vergist u zich 
niet in want een weekje later klonk immers een 
zwak “Blàht” vanuit de stal; een derde lammetje 
in het hooi met zijn twee halfbroertjes hem  
neusjes gevend. De trotse ouders Manifreda Von 
Richthofen – vorig jaar zelf een pekzwart  
lammetje – en, u raadt het waarschijnlijk al,  
Moloch Baäl.  

Net zoals zijn halfbroertjes raafzwart en eveneens 
vernoemd naar het eerste vliegveld: Henri  
Crombé. Ook een testpiloot van Léon de  
Brouckère en nadien zelfs privé piloot voor  
koning Albert I. 

Elf schapen op Weide Roodenbergh. Een beetje 
druk, maar zolang als regen en zon elkaar de  
fakkel passeren kunnen die magen gevuld blijven. 
De vier bewoners van Weide Mergelhoorn  
kunnen niet anders dan een beetje jaloers kijken 
naar dat jonge geweld in hun buurweide en het 
dartelen trachten te evenaren. Hetgeen, zoals u 
waarschijnlijk wel raadt, bijlange niet lukt. 

 

Pascal Tognon 
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Sinds 6 april 2019 is  

Taverne De Kolonie weer  

geopend op zaterdagen van 

12u00 tot 20u00! 

Kom zeker eens langs voor 

een hapje of een drankje! 

De volledige menu kan je raadplegen via  

www.arbeidskansen.be/nl/projecten/horeca/taverne-de-kolonie 

Maatschappelijke hoofdzetel 

Bilzerweg 88 

3665 As 

 

Telefoon: 089/56.85.65 

E-mail: info@arbeidskansen.be 

Website: www.arbeidskansen.be 

 www.facebook.com/Arbeidskansen 

Goed nieuws!! 

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 

Georgette Blockken, medewerkster 

in Taverne De Kolonie, werd op 20 

maart 2019 voor de 3e keer oma 

van Giada! En dat uitgerekend op 

haar verjaardag!  

Van harte gefeliciteerd! 

 

Hallo, wij zijn leerlingen van de  

Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem 

en hebben op 2 mei 2019 mogen 

meelopen in het Arbeidszorgproject 

van Arbeidskansen. 

We hebben dit mogen doen omdat SH 

Dilsen-Stokkem elk jaar een inleefdag 

organiseert voor het 5e jaar. 

Wat wij ervan vonden? Productief, leerzaam en een leuke ervaring! 

Lucas, Fibi, Frederik, Damla, Emily, Derya, Medine 

 


