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Beste lezer,

In 2020 werden we geconfronteerd met een bijzondere hindernis: 
hoe hou je iemand dichtbij als de context vraagt om afstand te 
houden? Op die bijna onoplosbare vraag botsten velen wellicht in hun 
persoonlijke leven. Voor A-kwadraat was dat niet anders. 

Betrokkenheid maakt een organisatie beter. Daarin geloven wij 
rotsvast. Het zorgt ervoor dat ons verhaal tot stand komt uit een 
verscheidenheid van mensen en meningen. Het maakt dat mensen 
mee zijn en zich engageren. Het stimuleert transparantie en 
wederzijds begrip.

Iedereen inbegrepen. Zo luidt onze overtuiging. Toen onze deuren 
even dichtgingen in maart, moesten we creatief zijn om dat geloof 
te blijven waarmaken. Een werkgroep ging aan de slag om zo snel 
mogelijk veilige werkomstandigheden te garanderen en mensen terug 
aan het werk te krijgen. Onze nieuwe waarden werden gelanceerd 
via brievenpost. Op sociale media vonden medewerkers elkaar in een 
besloten groep die tot vandaag levendig blijft.

Ook met klanten maakten we een bochtig, maar boeiend jaar 
door. Tot mijn vreugde stelde ik vast dat er veel goeie wil bestaat. 

Inleiding.

Verschillende partners werkten samen 
om in een recordtempo mondmaskers 
en schorten te maken. Er was solidariteit 
onder maatwerkbedrijven. Sommige 
klanten toonden begrip als orders 
vertraging opliepen, onze mensen deden 
er alles aan om pieken op te vangen.

Hoe wild de zee ook is, de vuurtoren 
blijft staan. Ook dat werd in 2020 
opnieuw duidelijk. Als het duidelijk is 
waar je naartoe wil, dan slaan zelfs 
extreme omstandigheden je niet zo snel 
uit het lood. Ik hoop dat de hoogste 
golven achter ons liggen, maar ik 
verwacht toch nog woelige tijden.

Ik wens u veel leesplezier

Jan Boeckx
Algemeen DirecteurD

uu
rz

a
a

m
he

id
sv

er
sl

a
g

p. 3



1. Basisinformatie:
 maak kennis met A-kwadraat.

1.1 Korte voorstelling.

A-kwadraat is een maatwerkbedrijf dat 
werk biedt aan meer dan 500 personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarbij leggen we de nadruk op hun 
mogelijkheden en capaciteiten. Die nadruk 
op het positieve vertaalt zich ook naar een 
oplossingsgerichte houding bij alles wat we 
doen. Kwaliteit, veiligheid en snelheid staan 
bij A-kwadraat centraal. 

1.2 Missie, visie, waarden en 
doelstellingen.

Missie 

A-kwadraat geeft werk aan 
personen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. We stimuleren 
onze medewerkers tot  
opstromen en besteden  
bijzondere aandacht  
aan permanente  
opleiding en vorming.

PARTICIPATIELADDER

Kwaliteit, veiligheid en
snelheid staan bij 
A-kwadraat centraal.

Betaald werk 

Betaald werk
met ondersteuning

Onbetaald werk

Deelname aan activiteiten 

Sociale contacten buitenshuis

Isolement
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Onze doelgroepen zijn in de eerste plaats 
mensen met een arbeidshandicap, mensen 
met een psychosociale arbeidsbeperking 
en uiterst kwetsbare personen. In tweede 
instantie richten we ons ook op mensen 
met een specifiek gezondheidsprobleem 
of een andere arbeidsbeperking, en op 
kansengroepen.

Met opstromen bedoelen we zowel interne 
als externe doorstroming. Naar andere, 
meer uitdagende jobs in ons eigen bedrijf of 
naar het reguliere economische circuit.
We willen meer dan alleen werk bieden. 
Onder meer met permanente opleiding 
en vorming willen we mensen weerbaar 
maken, hun talenten ontwikkelen en hen 
stimuleren om stappen te zetten op de 
participatieladder.

Visie.

A-kwadraat wil een 
inclusieve organisatie 
zijn die op een duurzame 
en innovatieve manier 
onderneemt.

Een inclusieve samenleving houdt in 
dat iedereen op een gelijkwaardige en 
volwaardige manier kan deelnemen. 
Duurzaam ondernemen zit in onze 
identiteit. Het bepaalt onze relatie met 
medewerkers, de inrichting van onze 
organisatie, onze verhouding met partners 
en onze maatschappelijke rol. Innovatie 
passen we toe in personeelsprocessen, 
in de manier waarop we ons intern 
organiseren, maar ook in onze houding 
naar klanten. Elke nieuwe vraag - hoe 
vreemd ook - bekijken we met een open 
geest. Zo streven we samen naar een 
geschikte oplossing.
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Iedereen vult deze ‘gedragsregels’ naar 
best vermogen in. ‘Ik durf het’ betekent 
dat we openstaan om nieuwe dingen te 
ontdekken en ons te blijven ontwikkelen. 
‘Ik help jou’ betekent dat we op elkaar 
kunnen rekenen, elkaar steunen en 
aanmoedigen. ‘Wij waarderen elkaar’ wil 
zeggen dat we altijd respectvol met elkaar 
omgaan en verschillen bekijken als een 
meerwaarde. ‘Wij lossen het op’ wijst op 
onze klantgerichte en oplossingsgerichte 
houding, en impliceert dat we trots zijn om 
kwaliteit te leveren.

Dit waardenkader kwam participatief tot 
stand. In 2020 werd het voorgesteld aan 
de hele organisatie. In maart stuurden 
we alle medewerkers vijf brieven. Om hen 
meer te vertellen over ons wapenschild 
en alle gebaren die erop staan, maar ook 
om verbonden te blijven op het moment 
dat A-kwadraat de deuren even moest 
sluiten. We interviewden medewerkers over 
wat onze waarden in hun dagelijks werk 
betekenen en bundelden die gesprekken in 
een video die nu onder meer wordt gebruikt 

om alle nieuwe medewerkers de waarden 
van A-kwadraat te leren kennen. Per 
business unit gingen we aan de hand van 
concrete voorbeelden in discussie: wanneer 
is er te veel of te weinig van een waarde en 
wanneer is het net goed?

          

  

IEDEREEN INBEGREPEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ons nieuwe 
wapenschild 

4 gebaren met een 

betekenis … 

die verklappen we 

binnenkort. 

Wij zijn het Team van 600 

en jij hoort erbij. 

Bij A-kwadraat is iedereen 

inbegrepen. 

Waarden. 

Onze overtuiging luidt:

Iedereen inbegrepen

Wij willen dat iedereen mee is en bieden 
een geschikte omgeving voor alle 
medewerkers, waar constructief wordt 
samengewerkt.

Iedereen heeft zijn eigen waarde. Door zich 
inbegrepen en begrepen te voelen, kunnen 
mensen openbloeien bij A-kwadraat. 

Zo creëren we meerwaarde en gaan 
we voor inclusie. Binnen ons bedrijf, met 
klanten en in de samenleving.

Het gedrag dat uit deze overtuiging volgt, 
vatten we samen als:

Ik durf het.
Ik help jou.
Wij waarderen elkaar.
Wij lossen het op.
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Wij lossen 
het op.Ik durf het. Wij waarderen 

elkaar.Ik help jou.
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Strategische doelstellingen.

De missie en visie vertaalden we 
in strategische doelstellingen, die 
richtinggevend zijn voor de activiteiten van 
de verschillende diensten. De volgende 
jaren zijn dit de speerpunten waar 
A-kwadraat op zal inzetten. 

 
In 2025 …

•  Is het contingent maximaal 
ingevuld en is de tewerkstelling 
voor andere kansengroepen 
toegenomen. 

•  Wordt opstroom gerealiseerd via 
optimale ontwikkeling van alle 
medewerkers. 

•  Is er stabiele tewerkstelling 
door een gedifferentieerde 
orderportefeuille. 

•  Is het merk ‘A-kwadraat’ 
toonaangevend in de markt. 

•  Laat een positieve financiële positie 
ons toe de bedrijfsstrategie te 
realiseren. 

•  Zitten betrokkenheid en continu 
verbeteren in ons DNA.
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1.3 Sectorexpertise.

Vanuit onze historische inbedding in het 
bedrijfsleven in de regio rond Turnhout - 
waar health en voeding grote spelers zijn 
- ontwikkelde A-kwadraat expertise in die 
sectoren. A-kwadraat 4, het voormalige 
Alito, heeft al meer dan dertig jaar ervaring 
opgebouwd in de houtsector en sinds 
begin jaren 2000 ook in groenonderhoud. 
De activiteiten die we voor die sectoren 
uitvoeren zijn vaak ook toepasbaar in 
andere domeinen. Elke nieuwe vraag - hoe 
vreemd ook - bekijken we met een open 
geest. Zo streven we samen met klanten 
naar een geschikte oplossing en willen we 
met onze dienstverlening extra waarde 
creëren.

  Health.

Het verwerken van producten uit 
de farmaceutische, medische of 
gezondheidssector vergt vaak 
arbeidsintensief, repetitief handwerk. 
A-kwadraat heeft de opgeleide mensen, 
de infrastructuur (cleanroom ISO 8) en de 
certificaten (ISO 9001, ISO 13485, GMP) om 
de hoogste kwaliteitsgaranties te bieden. 
 

  Food.

Het verwerken van voeding is een delicaat 
proces. A-kwadraat beschikt over de 
kennis en de infrastructuur om zowel 
open als gesloten voeding te verwerken, 
gecertificeerd met ISO 9001 en BRC. We 
hebben geconditioneerde ruimten en 
houden rekening met mogelijke allergenen. 
Ons systeem van traceability laat toe om 
elke stap van het proces nauwgezet op te 
volgen en te controleren.

Elke nieuwe vraag,
 - hoe vreemd ook - 
bekijken we met een open geest.D
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  Value Added Services.

A-kwadraat voert kleine en grote 
opdrachten uit voor verschillende sectoren, 
overheden en non-profitorganisaties. Door 
complexe handelingen of processen op 
te splitsen in verschillende eenvoudige 
taken, maken we werk behapbaar. We 
vangen pieken op of brengen correcties 
aan om meerwaarde te creëren voor onze 
klanten. Turnhout staat internationaal 
bekend als een regio met veel expertise in 
de grafische industrie. Als trouwe partner 
van veel bedrijven uit die sector, bouwde 
A-kwadraat de voorbije 50 jaar specifieke 
kennis op.

  Wood.

Hout blijft het duurzame materiaal van
de toekomst. A-kwadraat levert stijlvolle,
verscheiden houtproducten voor 
houtleveranciers, houtverwerkers en 
groothandels. Wij produceren massief en 
half-massief parket, halffabricaten, schaven 
gevel- en buitenhout, herwerken oude 
partijen en verwerken lokaal hout.
 

Door complexe handelingen of processen 
op te splitsen in verschillende eenvoudige taken, 
maken we werk behapbaar.D
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 Green.

Iedereen houdt van een groene omgeving 
om tot rust te komen. Met zorg en kennis 
van zaken onderhouden wij openbare en 
particuliere groenvoorzieningen. Onze 
ploegen planten parken en tuinen aan, 
plaatsen omheiningen, leggen verharding 
aan, doen aan bosbeheer, ruimen zwerfvuil 
op, onderhouden toeristische infrastructuur.

  Locations.

A-kwadraat voert een groot deel van 
de activiteiten uit in eigen aangepaste 
productiehallen in Turnhout en in Gierle. Is 
een product moeilijk te verplaatsen, vraagt 
het transport een te grote administratieve 
inspanning of zoekt een bedrijf nog 
helpende handen aan de lijn op de 
werkvloer? In dat geval komt onze ploeg  
ter plaatse.
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1.4 Organisatie.

1.4.1 Algemene Vergadering.

Veerle Allaerts

Peter Anaf

Katrien Caers

Denise De Vlieger

Hans Geerts

Willy Helsen

Chantal Hendrikse

Paul Jacobs

Koen Jansens

Yves Jonckers

Jos Kempen

Laetitia Lemahieu

Luc Lenaerts

Jos Leysen

Stijn Mannaert

Eefje Meynen

Frans Michielsen

Frans Michielsen

Kristof Michielsen

Jef Peeters

Walter Rabijns

Filip Rollier

Eric Seghers

Bram Starckx

Frans Starckx

Gust Stroeckx

Guy Tormans

Annemiek Van Rhijn

Stef Vermeiren

Guy Willems

TABEL – ALGEMENE VERGADERING DD. 31/12/2020
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1.4.2 Raad van Bestuur.

Na tien jaar nam Frans Starckx afscheid als voorzitter van 
A-kwadraat. Hij werd opgevolgd door Guy Tormans, Directeur 
Financiën & Administratie van AZ Turnhout.

Heeft A-kwadraat zich op één jaar 
tijd als sterk merk kunnen posteren?

“Van naam veranderen is altijd een uitdaging. Je moet dat 
nieuwe merk terug in de maatschappij zetten. Wat ik in mijn 
professionele omgeving opvang is dat A-kwadraat toch al 
een betekenis heeft gekregen en uitstraalt. Maar we moeten 
aandacht blijven hebben om consequent de eenheid van 
organisatie en van naam mee uit te spreken en te cultiveren.”

Waarom nu investeren in A-kwadraat 4?

“Om activiteiten verder uit te bouwen, moeten we blijven 
investeren. In het verleden hebben we dat gedaan op het 
vlak van healthcare. Nu willen we het signaal geven dat 
houtbewerking en groenzorg sectoren zijn die wij in de 
toekomst verder willen uitbouwen. Ook in deze tijden moet je 
blijven investeren. Bij A-kwadraat hebben we de ‘luxe’ dat alle 
winsten integraal terug kunnen worden geïnvesteerd in onze 
mooie organisatie.”

Hoe kijkt de nieuwe voorzitter zelf naar die opdracht?

Guy Tormans: “Ik besef heel goed dat A-kwadraat mee 
wordt gefinancierd vanuit de gemeenschap. Het is 
onze taak om de middelen die we hebben, goed in te 

zetten. Uiteindelijk willen we mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dichter bij die arbeidsmarkt helpen komen.”

Hoe wil hij dat realiseren?

“Continuïteit is belangrijk. Frans, onze vorige voorzitter 
heeft, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, zijn 
functie tien jaar lang op excellente wijze uitgevoerd. We gaan 
verder op hetzelfde pad: stap voor stap de organisatie verder 
uitbouwen en inspelen op nieuwe kansen voor de toekomst. 
De maatschappij verandert snel, denk bijvoorbeeld aan 
digitalisering. Zulke zaken hebben een impact op de taken die 
A-kwadraat voor klanten opneemt. We moeten altijd mee zijn 
met dergelijke evoluties en niet vasthouden aan wat is.”
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1.4.3 Organisatiestructuur.

TABEL — MANAGEMENT

NAAM FUNCTIE

Jan Boeckx Algemeen Directeur

Rudi Van den Bergh Directeur Personeel & Organisatie

Katrien Boonen Directeur Financiën & IT

Jos Bloemen Hoofd Facilitair Management & Business Unit 

Manager Cartamundi

Tim Tilsley Sales & Marketing Manager

Jan Delvaux Hoofd Kwaliteitsmanagement

Staf Van Erwegen Business Unit Manager Value Added Services

Anje Vermeiren Business Unit Manager Health & Food

Dirk Boons Business Unit Manager Locations

Roel Proost Business Unit Manager Wood & Green

TABEL — RAAD VAN BESTUUR

NAAM FUNCTIE

Guy Tormans Voorzitter

Jos Kempen Ondervoorzitter

Yves Jonckers Penningmeester

Filip Rollier Secretaris

Veerle Allaerts Bestuurder

Denise De Vlieger Bestuurder

Hans Geerts Bestuurder

Koen Jansens Bestuurder

Luc Lenaerts Bestuurder

Annemiek Van Rhijn Bestuurder

Stef Vermeiren Bestuurder

Frans Starckx Bestuurder
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Eind 2020 beslisten we om onze 
activiteiten te herschikken. Onder ‘Een blik 
op 2021’ wordt hierop dieper ingegaan. 
Deze nieuwe organisatiestructuur gaat in 
op 1 januari 2021.

Business Units

Algemeen Directeur

Personeel

FoodFinanciën en IT

Value Added ServicesKwaliteit

Health

Locations

Green

WoodFacilities

Sales & Marketing

Service Units

Cartamundi
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1.4.4 Sociaal overleg.

In 2020 vonden er sociale verkiezingen plaats. Voor een periode van 
vier jaar werden volgende vertegenwoordigers afgevaardigd in onze 
sociale overlegorganen: 

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 
HET WERK

Bedienden  – Davy De Proost 

Arbeiders  – Björn Claessen 
 – Cindy Everaert
 – Kelly Janssens
 – Heidi Sas
 – Patrick Van Laer
 – Thomas Vervloet
 – Hazel Wuyts 

ONDERNEMINGSRAAD

Bedienden  – Leander Van De Putte

Arbeiders  – Maarten Clijmans
 – Michael Machnicka
 – Heidi Sas
 – Vivian Van den Eynde
 – Patrick Van Laer
 – Danny Van Litsenborg
 – Frank Vervoort

SYNDICALE DELEGATIE

Bedienden  – Leander Van De Putte

Arbeiders  – Michael Machnika
 – Patrick Van Laer
 – Danny Van Litsenborg

TABEL – ORGANEN VOOR SOCIAAL OVERLEG
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2. Onze medewerkers.

2.1 Betrokken medewerkers.

In de koers die we uitzetten, willen we 
het liefst zoveel mogelijk stakeholders 
betrekken. Niet in het minst onze eigen 
medewerkers. Omdat we geloven dat 
betrokkenheid zowel medewerkers als 
de organisatie veel kan bijbrengen. 
Betrokkenheid mag geen abstract begrip 
blijven, dit zijn een aantal voorbeelden van 
hoe we in 2020 een nauwe band proberen 
te houden met medewerkers.

Onze waarden kwamen tot stand na 
werksessies met omkaderingsleden, 
doelgroepmedewerkers en bestuursleden. 
Tot vandaag blijft een groep van 
ambassadeurs nauw betrokken bij het 
traject om onze organisatiewaarden 
eerst te lanceren en vervolgens levend te 
houden met regelmatige acties. Tijdens 
de eerste lockdown stuurden we alle 
medewerkers brieven om het ‘Team van 
600’ een hart onder de riem te steken en 
om onze waarden een voor een bekend  
te maken.

Betrokkenheid kan zowel 
medewerkers als de organisatie 
veel bijbrengen.

Abdel Abder Abdi Abukar Adrienne Ahmed Akuien Aline Alois An Andre Andrea Andreas 
Anja Anje Ann Anna Annelies Annemie Annick Anouk Arda Bart Bas Beerent Ben Benny 
Bert Betty Bianca Björn Bo Bram Brend Brigitte Byambaa Cabdulqadir Carina Carola 
Caroline Cathy Chris Christa Christel Christiane Christina Christine Christof Christoff 
Christophe Christopher Cindy Claire Clif Conny Dagmar Daisy Daniëlle Danny Dave David 
Dayna Debby Dennis Diana Dieter Diether Dimitri Dirk Dis Dominique Dorien Doris Eddy Elle 
Ellen Els Emanuele Enver Ereni Eric Erik Erwin Evelien Evy Fabiola Fabrice Febe Fernanda 
Filip Frank Frederik Frieda Geert Gert Gillian Gitte Glenn Greet Griet Guille Gunther Guy 
Gwen Hajar Hanne Hans Hazel Heidi Henda Herbert Herwig Hilde Ibe Idriss Ilario Ilona 
Ils Ilse Imana Ine Inge Ingrid Iris Isabelle Ivo Jacob Jacqueline Jade Jan Jason Jasper 
Jean Jean-Pierre Jef Jeffrey Jelle Jenny Jens Jeroen Jessica Jessie Jessy Jhonny 
Jill Jimmy Jochen Joëlle Joeri Joey Johan Johnny 
Joke Jordy Jorg Joris Jos Jozef Julie Jurgen Karel 
Karen Kari Karin Kathleen Katinka Katleen Katrien 
Katrijn Kelly Ken Kenneth Kenney Kevin Khadija Kim 
Koen Kris Kristel Kristof Kurt Laaziz Lander 
Larissa Laure Laurens Leander Leen Leo Lesley 
Lidia Lief Lieve Liliane Linda Lindsy Lissa Louis 
Luc Lucas Ludo Lutgard Lydia Maaike Maarten 
Manu Marc Marcel Maria Mariënio Marij Marijke 
Marina Mario Marjan Marleen Martine Matthias Maurice Mee Yung Melissa Mia 
Michael Michel Michiel Mie Mieke Mike Mireille Mitchel Monique Mustapha Myriam 
Nancy Natacha Nathalie Nele Nelle Nic Nick Nico Nicolas Niels Nik Nikita Osama 
Osman Otmane Pascale Patricia Patrick Paul Peggy Peter Petra Philip Philippe Pierre 
Pieter Priska Ramesh Remco Renilde Renske Ria Riet Rita Robert Robin Roel Roeland 
Roger Ronny Roy Rudi Rudolf Rudy Ruth Sabine Sabrina Salah Sam Samantha Sandra 
Sanne Sanny Saouda Sara Saskia Sebastiaan Seppe Shana Sharon Shauni Silvy Sofia
Sofie Son Sonja Staf Star Stefan Stefanie Steffi Stéphanie Steve Steven Stevi Stijn 

Suleyman Suzy Sylvie Thomas Thorsten Tim Tine Tinne Tom Tony Toon 
Veerle Vera Vicky Vijayan Vincent Vivian Walter Wannes Wendy 

Werner Wesley Wilfried Willy Wim Wioletta 
Wouter Yannick Yenthe Yesenia 

Yusuf Yves Zaineb Zjef
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Ook tijdens de eerste lockdown richtten 
we een besloten Facebook-groep op om 
met elkaar in contact te blijven tijdens 
de coronacrisis. Bijna de helft van onze 
medewerkers is hier lid van. De groep wordt 
gebruikt om informatie uit te wisselen, 
praktische problemen te bespreken en 
persoonlijke ervaringen te delen.

Begin 2020 lanceerden we een nieuwe 
mascotte die ervoor moet zorgen dat de 
interne communicatie, onder meer over 
veiligheid en preventie, op een duidelijke 
en herkenbare manier gebeurt. De naam 

werd trouwens gekozen uit suggesties van 
medewerkers en na een poll: Akke.

Op het eind van het jaar hebben we een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 
onze vestiging in Gierle, in samenwerking 
met IDEWE. We peilden naar welzijn, 
werkdruk, veiligheid, arbeidsinhoud, 
-omstandigheden, -voorwaarden en 
-relaties. Er ging speciale aandacht naar 
hoe medewerkers de fusie hebben ervaren 
en hoe zij naar ontwikkelingskansen kijken. 
Begin 2021 verwachten we de resultaten om 
er vervolgens acties op te enten.
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2.2 Tewerkstelling.

Het contingent legt vast hoeveel 
werkkrachten A-kwadraat in dienst 
moet hebben. Het decreet ‘Maatwerk 
bij collectieve inschakeling’ schrijft voor 
dat minimum 90% van het contingent 
moet worden ingevuld. A-kwadraat 
wil echter streven naar een 100% 
invulling. In september 2020 kregen 
we het goede nieuws dat we vier 
extra doelgroepmedewerkers mochten 
aanwerven. Dat brengt ons contingent 
op 394 voltijds equivalenten of VTE. De 
uitbreiding stemt ons tevreden, want samen 
met onze partner VDAB merken we dat er 
in onze regio veel werkzoekenden zijn met 
een erkenning voor maatwerk. 

Door deze uitbreiding en het vervangen van 
medewerkers die uit dienst gaan, hebben 
we dit jaar 34 nieuwe medewerkers met een 
maatwerkerkenning mogen verwelkomen. 
29 daarvan hebben we een tot nu toe 
duurzame tewerkstelling kunnen aanbieden. 
Het retentiepercentage ligt hoog en lijkt 
erop te wijzen dat ons aanwervings- en 

GRAFIEK — AANTAL MEDEWERKERS
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vooral vernieuwde instroomproces zijn 
vruchten afwerpt. We blijven dit in 2021 
verder evalueren.

In 2019 hebben we in samenwerking met 
OCMW Turnhout een project opgezet 
om een bredere doelgroep te bereiken. 
Turnhout telt immers veel leefloners 
in vergelijking met andere Vlaamse 
steden. Veel van deze mensen hebben 
een migratieachtergrond en een lage 
arbeidsmaturiteit. Als lokaal bedrijf willen 
we zowel onze stad als deze mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Na 
positieve ervaringen hebben we dit project 
in 2020 verdergezet. Het doel is om jaarlijks 
gemiddeld zeven niet-uitkeringsgerechtigde 
werklozen een arbeidservaring te bezorgen 
met het oog op duurzame tewerkstelling.

In 2020 hebben we ook twaalf nieuwe 
omkaderingsleden mogen verwelkomen, 
als gevolg van onze beslissing om de 
werkbegeleiding uit te breiden in alle 
business units.

De technische dienst blijft onderbemand. 
Technieker is een knelpuntberoep en we 
merken dat het moeilijk is om mensen te 
vinden met het juiste, complementaire 
profiel en daar een duurzame werkrelatie 
mee op te bouwen. Voor onze vestiging 
in Gierle hebben we wél een nieuwe 
technieker gevonden die de vele 
uitdagingen bij Wood en Green voor zijn 
rekening kan nemen.

Ons aanwervings- en vooral 
vernieuwde instroomproces 
lijkt zijn vruchten af te werpen.

p. 20
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2.3 Leeftijd & geslacht.

De leeftijdsevolutie blijft de trend in onze 
sector volgen. Ruim de helft van onze 
medewerkers is ouder dan 40 jaar. Een 
kwart van onze doelgroepmedewerkers 
is zelfs ouder dan 50 jaar. Deze laatste 
groep zal trouwens nog groter worden 
omdat de versnelde uitstroom via het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(het vroegere brugpensioen) niet meer 
automatisch zal worden toegekend. Wij 
volgen de maatschappelijke tendens om 
medewerkers zo lang mogelijk werkbaar 
werk aan te bieden. Ergonomische 
aanpassingen en functies met een 
verschillend werktempo of werkbelasting 
moeten hierop inspelen.

GRAFIEK — AANTAL MEDEWERKERS PER LEEFTIJD & GESLACHT
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2.4 Opstroom.

Opstromen is een belangrijk onderdeel 
van onze missie. Het betekent dat we 
medewerkers stimuleren om zich te 
ontwikkelen om zowel intern als extern door 
te stromen naar een functie met een lagere 
begeleidingsnood. 

In 2019 lag de focus voor onze VTO-cel 
op het in- en doorstroomproces. Ook 
in 2020 zijn verschillende medewerkers 
doorgestroomd naar een andere 
functie. De persoonlijke ontwikkeling 
van de medewerker en de noden van de 
organisatie worden zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd. We zetten niet enkel in 
op verticale doorstroom. Horizontale groei 
kan bijvoorbeeld door een takenpakket 
aan te passen of uit te breiden en extra 
verantwoordelijkheden te geven.

In 2020 verschoof de focus naar de 
verdere uitwerking van onze strategie en 
proces rond opstroom. Omwille van de 
coronacrisis zijn we hier pas na de zomer 
volop van start kunnen gaan. Net zoals 

voor de interne doorstroomfuncties hebben 
we eerst de jobs geïdentificeerd waar een 
belangrijke mate van verantwoordelijkheid, 
complexiteit en zelfstandigheid bij komt 
kijken. Met andere woorden: uitvoerende 
functies waar medewerkers kunnen worden 
ingezet die geen nauwe begeleiding 
nodig hebben. In een tweede fase hebben 
we jobomschrijvingen en bijbehorende 
competentieprofielen opgemaakt. Als derde 
stap hebben we gekeken naar het talent 
en het potentieel dat we in huis hebben 
om deze functies te kunnen uitvoeren. Eind 
2020 zijn we met een aantal medewerkers 
aan de slag gegaan via geïndividualiseerde 
opleidingsplannen. In 2021 wordt deze 
strategie verdergezet.

Bij de identificatie van talent starten 
we niet van de zogenaamde ‘rugzak’ 
van een medewerker, maar wel van 
zijn of haar potentieel en individuele 
loopbaaninteresses. Net zoals de overheid 
geloven we sterk in de mogelijkheid om 
medewerkers stappen te laten zetten op 

de participatieladder: van betaalde arbeid 
onder begeleiding naar een zelfstandige 
job met minimale begeleiding binnen ons 
bedrijf of in het reguliere economische 
circuit.
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2.5 Gewerkte dagen & 
afwezigheden.

2020 begon sterk. In tegenstelling tot 
andere jaren hadden we in februari al geen 
werkloosheid meer. Helaas ging ons land 
toen voor het eerst in lockdown. Nog voor 
de overheid dat deed, beslisten we midden-
maart om alle niet-essentiële productie 
stil te leggen. Vanaf april begonnen we 
met een graduele, veilige heropstart 
en sindsdien hebben we geen blijvend, 
negatief effect ondervonden: vanaf de 
volledige heropstart begin juni hebben we 
geen werkloosheid meer gehad.

Integendeel, tijdens het collectieve verlof 
zijn we, naast de normale activiteiten, 
blijven werken voor Cartamundi om aan de 
grote vraag tegemoet te komen. Dit heeft op 
het einde van het jaar wel voor uitdagingen 
gezorgd in de productieplanning, omdat 
veel medewerkers nog een groot saldo aan 
vakantie hadden.

Op het gebied van kort ziekteverzuim 
hebben we in 2020 een positieve evolutie 
gezien. Ondanks alle coronaperikelen is het 
ziekteverzuim gedaald.

GRAFIEK — AFSTEMMING WERK-MENSEN
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2.6 Opleiding.

Omwille van de lockdown en 
daaropvolgende beschermingsmaatregelen 
is 2020 een zeer atypisch jaar geweest op 
het gebied van opleidingen. Vanaf midden 
maart werden alle geplande opleidingen 
on hold gezet. Die hebben we in het najaar 
grotendeels ingehaald en veel ervan 
vonden virtueel plaats. Dat deden we 
naar best vermogen, maar toch merkten 
we dat er een aspect van interactie en 
kruisbestuiving verloren gaat, onder meer 
de uitwisseling met collega’s van andere 
maatwerkbedrijven.

De VTO-cel blijft de spil van opleidingen bij 
aanwerving, van opstroom- en individuele 
ontwikkelingsinitiatieven voor onze 
doelgroep.

 – Elke medewerker kreeg een basisopleiding 
rond de coronamaatregelen. 

 – De 34 nieuwe medewerkers hebben dit 
jaar een instroomopleiding gevolgd. Hun 
interesses zijn in kaart gebracht om te 

6.468 
UREN

OPLEIDING 
MAATWERKERS

bepalen welke rol ze bij A-kwadraat kunnen 
opnemen. De cijfers bewijzen dat dit een 
positief effect heeft op betrokkenheid en 
retentie. 88% van de nieuwe medewerkers 
zijn overgegaan naar een duurzame 
tewerkstelling. Vijf medewerkers hebben om 
verschillende redenen het bedrijf verlaten. 

 
 – De nieuwe medewerkers volgden ook de 

vierdaagse opleiding ‘werk en werknemer’. 
Daarin wordt gefocust op vier thema’s: 
diversiteit, omgaan met flexibiliteit, stress en 
pesten op het werk.

 – Verder zijn er tientallen individuele 
opleidingsplannen opgemaakt om 
onze werknemers klaar te stomen voor 
specifieke kritische functies. Persoonlijke 
ontwikkelingsgesprekken (POP) met al onze 
doelgroepmedewerkers zijn een van de 
belangrijkste pijlers om loopbaaninteresses te 
verkennen.

 – Daarnaast volgt elke werknemer jaarlijks 
een algemene basisopleiding. Daarin gaat 
bijzondere aandacht naar onze nieuwe 
naam A-kwadraat, diversiteit en POP-
gesprekken.

 – Bij de omkadering is er veel geïnvesteerd 
in de basisopleiding ‘monitor in de sociale 
economie’.

 – Verder zijn er ook veel specifieke 
opleidingen gegeven voor onze groen- en 
magazijnmedewerkers.
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2.7 Begeleiding.

A-kwadraat hecht veel belang aan de 
goede begeleiding van medewerkers. Om 
een geschikte werkomgeving te creëren 
hebben we een 70-tal werkvloerbegeleiders 
in dienst. Zij geven opleidingen en bieden 
ondersteuning waar nodig. Ook voorzien ze 
alle hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat 
iedereen taken correct kan uitvoeren. 

Verder telt onze sociale dienst drie 
medewerkers. Nog eens drie medewerkers 
voorzien op een andere manier begeleiding 
op de personeelsdienst.

Verder zijn er nog een twintigtal andere 
omkaderingsleden in ondersteunende 
diensten.
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2.8 Arbeidsongevallen.

In 2020 noteerden we veertien 
arbeidsongevallen met werkverlet. Dat 
aantal ligt iets lager dan in 2019, terwijl 
het personeelsbestand quasi stabiel is 
gebleven. 
 
Bij deze ongevallen op het werk waren er 
vier door ‘vallen en struikelen’. Dit blijft een 
reëel gevaar binnen al onze afdelingen en 
vereist onze blijvende aandacht. Andere 
arbeidsongevallen waren: twee snij-
incidenten, twee ongevallen door knelling, 
twee maal voet omgeslagen, één ongeval 
met een vallend voorwerp, één door 
een bewegend 
onderdeel 

van een machine en twee door een 
verkeerde beweging.
 
Het aantal arbeidsongevallen op de 
weg van en naar het werk is gunstig 
geëvolueerd: hierbij stelden we een sterke 
daling vast van 27 ongevallen in 2019 naar 
7 in 2020. Zes ervan gebeurden met fietsers. 

We blijven elk jaar acties ondernemen rond 
veiligheid en preventie. In 2020 hebben we 
onze mascotte Akke ingezet rond specifieke 
aandachtspunten, zoals heffen en tillen. 
In elke afdeling hebben we de risico’s rond 
vallen en struikelen bekeken aan de hand 
van een checklist. De acties die daaruit 
verderkwamen, worden momenteel verder 
aangepakt. Naar aanleiding van één jaar 
A-kwadraat kreeg elke medewerker een 
fluovestje om zichtbaarder te zijn in het 
verkeer. 

AFWEZIGHEID 
IN UREN DOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN

3.020  
UREN
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TABEL — DUURZAME LOOPBANEN EN 
DOORSTROOM VAN MAATWERKERS

Aantal maatwerkers dat in dienst is 

getreden tijdens het kalenderjaar

34

Aantal maatwerkers dat uit dienst is 

getreden tijdens het kalenderjaar

45

Aantal maatwerkers dat intern is door-

gestroomd tijdens het kalenderjaar

47

Aantal maatwerkers dat extern is door-

gestroomd tijdens het kalenderjaar

0

TABEL — GEWERKTE DAGEN EN  
VERDELING AFWEZIGHEDEN

Aantal effectief 

gewerkte uren

713 707 u

Ziekte   79 513 u

Arbeidsongevallen 3 020 u

Tijdelijke werkloosheid 99 385 u
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3. Onze organisatie.

3.1 Een coronajaar.

Hoe wij de coronacrisis 
hebben beleefd: essentiële 
dienstverlening, geleidelijk 
opschalen en maatregelen 
blijven herhalen.

 Tweede helft maart: focus op 
de essentie

Bezetting: ca. 15%
Focus: mondmaskers en schorten, en 
klanten in essentiële sectoren 

De coronacrisis heeft een groot deel van 
onze samenleving in snelheid gepakt. 
Voor A-kwadraat was woensdag 18 maart 
2020 een kantelpunt: na rijp beraad werd 
beslist om alle operationele activiteiten 
op te schorten. Mensen staan centraal 
bij A-kwadraat, als het gaat om de 
gezondheid van medewerkers worden er 
geen compromissen gesloten. 

Een werkgroep ging van start om de 
productieomgevingen aan te passen aan 
de huidige veiligheidsnormen. In de loop 
van april 2020 konden de werkzaamheden 
gefaseerd worden hervat. Tegelijkertijd was 
het drukker dan ooit op de healthcare-
afdeling van A-kwadraat.
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Anje Vermeiren,  
Business Unit Manager Health

2020 was er een enorm tekort 
aan mondmaskers in de 
zorgsector. De ziekenhuizen 
van Turnhout, Herentals,  
Geel en Mol schakelden  
daarom honderden vrijwilligers  
in om mondmaskers te produceren. 
Het voorbereidende werk daarvoor werd door A-kwadraat 
gedaan: tienduizenden doe-het-zelfpakketjes werden op 
enkele weken klaargemaakt, bovenop de mondmaskers en 
schorten die onze naaiers zelf produceerden. 

Een hele intense periode met veel kunst- en vliegwerk, maar 
ook hartverwarmend door de vele positieve commentaren 
en steunbetuigingen die we kregen. We haalden zelfs de 
voorpagina van de Gazet van Antwerpen.

Ook toen de meest hectische periode met de mondmaskers 
voorbij was, zijn we ons steentje blijven bijdragen. Onder 
andere door het assembleren en verpakken van spatmaskers 
en het klaarmaken van COVID-19-testkits. Al bij al zijn we heel 
blij dat we met onze mensen een significante bijdrage hebben 
kunnen leveren aan de bestrijding van het coronavirus. 
En dat we hebben kunnen laten zien tot wat een modern 
maatwerkbedrijf in staat is.”

Anje Vermeiren: “Op woensdag 18 maart 2020 bleven 
de deuren van ons bedrijf gesloten, maar dat gold 
niet voor alle afdelingen. Vanaf het begin was immers 

duidelijk dat onze business unit Health essentieel was. Als 
belangrijke partner van de zorg- en gezondheidssector 
bleven we werken voor het Turnhoutse ziekenhuis, voor de 
Christelijke Mutualiteit en voor klanten die levensnoodzakelijke 
medicijnen en medische hulpmiddelen maken.

De ziekenhuizen maakten bijvoorbeeld massaal gebruik van 
Ergotrics-kussens voor de beademing van coronapatiënten 
die op hun buik moeten liggen. A-kwadraat is verantwoordelijk 
voor de eindassemblage en verpakking van de kussens. 
Omdat we een kwaliteitscertificaat voor medische productie 
hebben (ISO 13485), investeren in opleidingen en in 
infrastructuur zoals cleanrooms, kunnen we de nodige 
kwaliteitsgaranties bieden. Bovendien stonden vele handen 
klaar om deze taak snel en efficiënt aan te pakken. Met 
bovenop de normale veiligheids- en hygiënevoorschriften 
uiteraard ook extra aandacht voor social distancing, hand- en 
oppervlaktehygiëne en sensibilisering. 

Een ander mooi voorbeeld van onze flexibiliteit en onze 
reactiesnelheid was de opstart van een nieuwe naaiafdeling. 
Het lijkt nog altijd onvoorstelbaar maar in het voorjaar van D
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LAAKDAL Blz. 13

Ex-motorcrosser 
Werner Op de Beeck (48) 
gestorven aan corona

FOTO RR

Kampioen is bekend, 
nu de rest nog

FOTO BELGA
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VOETBALCOMPETITIE 
STOPGEZET Sport 1-5

CORONAVIRUS

FOTO BERT DE DEKEN 

Blz. 2

 A-kwadraat  
 maakt  
 mondmaskers en  
 schorten 

Blz. 3

FOTO MIA UYDENS

We zitten thuis en 
hebben tijd, dus 
willen we een hond

MEER INTERESSE BIJ DIERENASIEL Blz. 4

Eigenaar van 400 hectare 
grond in Oostmalle wil 
wandelpaden openstellen

OP ZOEK NAAR RUIMTE Blz. 5

Minder verkocht, 
maar woningprijzen 
in provincie Antwerpen 
blijven stijgen

VASTGOED Blz. 8

FOTO DIRK VERTOMMEN

Kaap van de 
doden overschreden

183 nieuwe sterfgevallen, 363 patiënten ontslagen uit ziekenhuis
Ben Crabbé 
alleen in studio, 
kandidaten spelen 
voortaan thuis 

‘BLOKKEN’ Blz. 27

FOTO VRT

Maatwerkbedrijf uit Turnhout zet zich in voor Kempense ziekenhuizen

Het aantal overlijdens in ons land heeft de kaap van de 
duizend overschreden. Na de 183 nieuwe sterfgevallen die 
gisteren werden geregistreerd, komt het aantal doden op 1.011 
te staan. Het is de op een na grootste stijging op dagbasis. Meer 
dan negen op de tien van de overledenen waren ouder dan   
65 jaar, vier op de tien ouder dan 80. Het aantal 
coronapatiënten op intensieve zorgen nam toe met 56 tot 
1.144. Maar er is ook goed nieuws: 363 patiënten mochten het 
ziekenhuis verlaten.

GAZET VAN ANTWERPEN 3BINNENLAND
VRIJDAG 3 APRIL 2020

Bij het Turnhoutse maatwerkbe-
drijf – een fusie van de vroegere
beschutte werkplaats Amival en
Alito – zijn zestig van de vijfhon-
derd doelgroepwerknemers aan
de slag. “We spreken nooit over
mensen met een beperking, maar
over mensen met bijzondere kwa-
liteiten”, zegt directeur Jan
Boeckx. “Als ik ze soms bezig zie,
dan denk ik: wat ben ík toch een
sukkelaar.”

Toen de verstrengde maatrege-
len om het coronavirus in te dij-
ken van kracht werden, legde
A-kwadraat nagenoeg alle afde-
lingen stil. “De heilige regel van
anderhalve meter afstand konden
we onmogelijk waarmaken. Onze
mensen stonden soms zij aan zij
aan de band. Alleen de essentiële
taken zijn we blijven doen”, zegt
Boeckx. “Die hebben allemaal
met gezondheid te maken: van
het plooien van doosjes voor vac-
cins over het herverpakken van
medicatie voor suikerziekte tot de
verpakking van flessen javel.”

50 extra krachten per week
Intussen gaan ze bij A-kwadraat

vanaf maandag het bedrijf stelsel-
matig weer opstarten. “Onze
taskforce, met medewerkers uit
de medische, facilitaire en onder-
houds- en preventiedienst, zet de
lijnen uit. Gelukkig beschikken
we in Turnhout en Gierle over vier
vestigingen”, vertelt Boeckx. “Ons
doel is wekelijks vijftig werkne-
mers extra aan de slag te krijgen.
Als we eind april met 250 zijn,
dan hebben we goed werk gele-
verd. De selectie wordt moeilijk.
Het zou in strijd zijn met onze fi-
losofie om alleen de sterkste
krachten te vragen.”

In de gangen zijn intussen alle
rustbanken weggehaald. Om de
drie meter staat een stoel. Ook de
refter is herschikt. Aan twee tafels
die tegen elkaar zijn geplaatst,
zitten maximum vier personen.
Op elke tafel ligt een blad met
richtlijnen en pictogrammen. En
vanaf volgende week worden tus-
sen de tafels in de refter scher-
men uit plexiglas geplaatst. 

Gevaar voor isolement
“De gefaseerde uitbouw van de

niet-essentiële afdelingen ge-
beurt op vraag van onze klanten
en onze werknemers”, zegt
Boeckx. “Onze honderd werklei-
ders krijgen geregeld sms’jes en
berichten met de vraag van onze
mensen of ze mogen terugkomen.
Het gevaar voor isolement speelt
zeker mee.”

Voor we het naaiatelier, waar de
mondmaskers en schorten wor-
den gemaakt, binnengaan, moe-

ten we onze handen in twee gaten
steken. Een ingebouwde dispen-
ser sproeit ontsmettende gel op
de handen. Pas daarna kunnen
we de beugel, die toegang geeft
tot de ruimte, opzij duwen.

In de afdeling zijn vijftien vrou-
wen en twee begeleiders aan het
werk. “We kopen zelf niets aan.
De materialen worden geselec-
teerd en geleverd door het Zie-
kenhuisnetwerk Kempen (samen-
werking tussen AZ Turnhout, Zie-
kenhuis Geel, H. Hartziekenhuis
Mol en AZ Herentals, red.). Zo zijn
we zeker dat we de juiste stoffen,
lintjes en elastiekjes gebruiken”,
zegt Sarah Mueller (35) uit Geel,
die al twaalf jaar werkleidster is.
“We maken niet alleen schorten
en maskers, maar ook kant-en-
klare pakketten waarmee vrijwil-
ligers aan de slag kunnen gaan.”

Tot voor twee weken had nie-
mand van de vrouwen op het
werk achter een naaimachine ge-
zeten. “Singer heeft ons tien ma-
chines in bruikleen gegeven. Alles
staat of valt met een goede plan-
ning. Elke werkneemster kent
haar taak. Dat hebben we telkens
individueel uitgelegd”, zegt Muel-
ler. “Het is een mooie variatie,
ook voor mezelf. Ik heb immers
een opleiding mode gevolgd. De
creativiteit moet ik nu wel achter-
wege laten (lacht).”

Maria Janssen (58) uit Oud-
Turnhout stikt de lintjes voor de
schorten. Ze zit als enige achter
een Bernina-machine. “Ik heb
mijn toestel van thuis meege-
bracht. Ik weet perfect hoe dat
werkt”, zegt ze. “Het werk is aan-
genaam en we hebben een goede
groep. We motiveren en corrige-
ren elkaar. Dat is niet altijd ge-
makkelijk met die anderhalve me-
ter. We volgen het nieuws op de
radio en zijn blij dat we een beetje
kunnen helpen.”

Soms is het schrapen
Maria is vooral gelukkig dat ze

nog mag werken. “Ik zou thuis de
muren oplopen. Bij een aantal
medewerkers zijn de collega’s de
beste vrienden. Ze hebben nie-
mand anders. Ze zijn bang om al-
leen te zijn”, zegt ze. “Ikzelf ben al
29 jaar samen met Peter. Hij is ar-
beider bij een asfaltbedrijf en be-
gint dinsdag weer te werken. Zelf
verdien ik 1.400 euro per maand.
Wij moeten elke maand onze
huur betalen en houden de pro-
moties in de supermarkt in de ga-
ten. Collega’s die tijdelijk werk-
loos zijn, vallen terug op 70%.
Maar als je 30% van je minimum-
loon moet inleveren, dan is het
echt schrapen.”

Jan Boeckx is bezorgd over de
toekomst. “De gezondheid gaat
boven alles. Mijn vrouw is ver-
pleegster, net als mijn dochter.
Maar zij heeft een niertransplan-
tatie ondergaan en zit al een
maand binnen”, zegt de directeur.
“Als deze onzekerheid lang aan-
houdt, dan houd ik mijn hart vast.
Maar samen met onze medewer-
kers en klanten gaan we er alles
aan te doen om de impact van de-
ze crisis zo veel mogelijk te beper-
ken.”
IVO MEULEMANS

Maria Janssen heeft haar eigen naaimachine meegebracht. Ze stikt de lintjes voor de wegwerpschorten.

Bij het maatwerkbedrijf A-kwa-
draat in Turnhout maken ze sinds 
midden maart mondmaskers en 
wegwerpschorten voor de vier 
Kempense ziekenhuizen van Mol, 
Geel, Herentals en Turnhout. 
“Duizenden stuks gingen al door 
onze vingers. Ik heb zelfs mijn ei-
gen naaimachine meegebracht. 
Dat stikt beter”, zegt werkneem-
ster Maria Janssen (58). “We zijn 
content dat we ons steentje kun-
nen bijdragen.”

Maria Janssen 
Werkneemster

“Ik zou thuis de 
muren oplopen. 
Bij een aantal 
medewerkers zijn 
de collega’s de 
beste vrienden. Ze 
hebben niemand 
anders. Ze zijn 
bang om alleen te 
zijn.”

De afstand wordt ook in het atelier gerespecteerd. 
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Bij het Turnhoutse maatwerkbe-
drijf – een fusie van de vroegere
beschutte werkplaats Amival en
Alito – zijn zestig van de vijfhon-
derd doelgroepwerknemers aan
de slag. “We spreken nooit over
mensen met een beperking, maar
over mensen met bijzondere kwa-
liteiten”, zegt directeur Jan
Boeckx. “Als ik ze soms bezig zie,
dan denk ik: wat ben ík toch een
sukkelaar.”

Toen de verstrengde maatrege-
len om het coronavirus in te dij-
ken van kracht werden, legde
A-kwadraat nagenoeg alle afde-
lingen stil. “De heilige regel van
anderhalve meter afstand konden
we onmogelijk waarmaken. Onze
mensen stonden soms zij aan zij
aan de band. Alleen de essentiële
taken zijn we blijven doen”, zegt
Boeckx. “Die hebben allemaal
met gezondheid te maken: van
het plooien van doosjes voor vac-
cins over het herverpakken van
medicatie voor suikerziekte tot de
verpakking van flessen javel.”

50 extra krachten per week
Intussen gaan ze bij A-kwadraat

vanaf maandag het bedrijf stelsel-
matig weer opstarten. “Onze
taskforce, met medewerkers uit
de medische, facilitaire en onder-
houds- en preventiedienst, zet de
lijnen uit. Gelukkig beschikken
we in Turnhout en Gierle over vier
vestigingen”, vertelt Boeckx. “Ons
doel is wekelijks vijftig werkne-
mers extra aan de slag te krijgen.
Als we eind april met 250 zijn,
dan hebben we goed werk gele-
verd. De selectie wordt moeilijk.
Het zou in strijd zijn met onze fi-
losofie om alleen de sterkste
krachten te vragen.”

In de gangen zijn intussen alle
rustbanken weggehaald. Om de
drie meter staat een stoel. Ook de
refter is herschikt. Aan twee tafels
die tegen elkaar zijn geplaatst,
zitten maximum vier personen.
Op elke tafel ligt een blad met
richtlijnen en pictogrammen. En
vanaf volgende week worden tus-
sen de tafels in de refter scher-
men uit plexiglas geplaatst. 

Gevaar voor isolement
“De gefaseerde uitbouw van de

niet-essentiële afdelingen ge-
beurt op vraag van onze klanten
en onze werknemers”, zegt
Boeckx. “Onze honderd werklei-
ders krijgen geregeld sms’jes en
berichten met de vraag van onze
mensen of ze mogen terugkomen.
Het gevaar voor isolement speelt
zeker mee.”

Voor we het naaiatelier, waar de
mondmaskers en schorten wor-
den gemaakt, binnengaan, moe-

ten we onze handen in twee gaten
steken. Een ingebouwde dispen-
ser sproeit ontsmettende gel op
de handen. Pas daarna kunnen
we de beugel, die toegang geeft
tot de ruimte, opzij duwen.

In de afdeling zijn vijftien vrou-
wen en twee begeleiders aan het
werk. “We kopen zelf niets aan.
De materialen worden geselec-
teerd en geleverd door het Zie-
kenhuisnetwerk Kempen (samen-
werking tussen AZ Turnhout, Zie-
kenhuis Geel, H. Hartziekenhuis
Mol en AZ Herentals, red.). Zo zijn
we zeker dat we de juiste stoffen,
lintjes en elastiekjes gebruiken”,
zegt Sarah Mueller (35) uit Geel,
die al twaalf jaar werkleidster is.
“We maken niet alleen schorten
en maskers, maar ook kant-en-
klare pakketten waarmee vrijwil-
ligers aan de slag kunnen gaan.”

Tot voor twee weken had nie-
mand van de vrouwen op het
werk achter een naaimachine ge-
zeten. “Singer heeft ons tien ma-
chines in bruikleen gegeven. Alles
staat of valt met een goede plan-
ning. Elke werkneemster kent
haar taak. Dat hebben we telkens
individueel uitgelegd”, zegt Muel-
ler. “Het is een mooie variatie,
ook voor mezelf. Ik heb immers
een opleiding mode gevolgd. De
creativiteit moet ik nu wel achter-
wege laten (lacht).”

Maria Janssen (58) uit Oud-
Turnhout stikt de lintjes voor de
schorten. Ze zit als enige achter
een Bernina-machine. “Ik heb
mijn toestel van thuis meege-
bracht. Ik weet perfect hoe dat
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genaam en we hebben een goede
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draat in Turnhout maken ze sinds 
midden maart mondmaskers en 
wegwerpschorten voor de vier 
Kempense ziekenhuizen van Mol, 
Geel, Herentals en Turnhout. 
“Duizenden stuks gingen al door 
onze vingers. Ik heb zelfs mijn ei-
gen naaimachine meegebracht. 
Dat stikt beter”, zegt werkneem-
ster Maria Janssen (58). “We zijn 
content dat we ons steentje kun-
nen bijdragen.”

Maria Janssen 
Werkneemster

“Ik zou thuis de 
muren oplopen. 
Bij een aantal 
medewerkers zijn 
de collega’s de 
beste vrienden. Ze 
hebben niemand 
anders. Ze zijn 
bang om alleen te 
zijn.”

De afstand wordt ook in het atelier gerespecteerd. 

Directeur Jan Boeckx in een van de gangen. Daar zijn 
de banken weggehaald om de anderhalve meter 
afstand te waarborgen. FOTO'S BERT DE DEKEN

Sarah 
Mueller 
staat in de 
begeleiding 
en maakt 
zelf ook mee 
mond-
maskers. 

En ‘stikken’ maar. 

Afgewerkte mondmaskers.

De werknemers tellen de lappen stof voor de 
pakketten om zelf mondmaskers te maken. 

Volg het coronanieuws 
op onze app of via gva.be

“Met mondmaskers 
en schorten maken 

wij verpleegsters blij”

Turnhouts maatwerkbedrijf maakt medisch materiaal
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 Eerste helft april: weinig 
mensen, veel bezigheden

Bezetting: ca. 20%
Focus: corona-proof werkomgevingen

Op onze vier vestigingen en een aantal 
locaties werden een aantal activiteiten 
hernomen. Op elke plaats werden tussen 
de vier en de twaalf extra medewerkers 
aan het werk gezet. De groendienst 
startte opnieuw op, in de eerste plaats om 
maaiwerk uit te voeren. Cartamundi bleek 
opnieuw een belangrijke partner voor 
A-kwadraat.

De werkgroep zette alles op alles om de 
nodige maatregelen te implementeren, 
met een focus op social distancing (directe 
besmetting), hand- en oppervlaktehygiëne 
(indirecte besmetting) en sensibilisering 
(preventie). Overal kwamen 
veiligheidsposters en grondmarkeringen, 
banken werden weggehaald, alles werd 
maximaal afgestemd op de nodige 1,5 
meter afstand. 

Dirk Boons,  
Business Unit Manager Locations

een veilige en 
verantwoorde 
manier konden 
werken, op 
voorwaarde dat 
iedereen zich aan de 
maatregelen hield. Vanaf 
eind mei was iedereen weer aan het werk 
op locatie. De busjes en de werkplaatsen 
werden allemaal voorzien van plexiglazen 
schermen. Samen met de klant werden de 
opstellingen en de afspraken bepaald en 
verbeterd. 

Ondanks alle maatregelen was er in oktober 
toch een besmetting van twee medewerkers 
bij een locatieklant. We hebben toen meteen 
beslist om de hele groep van dertig mensen 
in quarantaine te plaatsen. Nadat iedereen 
negatief was getest, zijn we terug kunnen 
starten. Opnieuw konden we rekenen op 
veel begrip van onze klant. Al bij al slagen 
we erin om uitbraken onder controle te hou-
den, maar langs de andere kant stellen we 
wel vast dat de organisatie en de planning 
van het werk veel moeilijker zijn geworden.”

Dirk Boons: “Aan het begin van de 
coronacrisis hebben we bekeken wel-
ke ‘essentiële activiteiten’ we absoluut 

moeten behouden. Dat deden we ook voor 
de klanten waar onze ploegen op locatie 
werken. Ongeveer vijftien medewerkers zijn 
aan de slag gebleven bij Janssen Pharma-
ceutica en bij Loda, de javelproducent uit 
Beerse draaide immers op volle toeren om de 
enorme vraag naar ontsmettingsmiddel op 
te vangen. Voor andere ‘niet-essentiële’ klan-
ten was het natuurlijk een moeilijke periode, 
omdat ze plots geen beroep meer konden 
doen op onze dienstverlening. Er was open 
en eerlijke communicatie die zorgde voor 
veel begrip, maar er was ook teleurstelling. 
Een zestigtal medewerkers waren een tijdje 
werkloos en ik was mij er heel bewust van 
hoe moeilijk dat is voor sommigen, zowel op 
financieel als op sociaal vlak.

Toen er beslist werd om stapsgewijs terug 
te starten, werd dit door de meesten zeer 
positief onthaald. Enkele werknemers 
voelden zich niet veilig en hadden zo hun 
twijfels. De ervaring wees uit dat we op 
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 Tweede helft april: opschalen 
en ‘het nieuwe normaal’

Bezetting: 45-65%
Focus: opleiding, herhaling en 
waakzaamheid

De opschaling ging door. Het doel om 
elke week vijftig personen extra aan 
het werk te krijgen, werd behaald. Alle 
medewerkers die opstartten, kregen op 
hun eerste werkdag een opleiding over de 
nieuwe regels en verwachtingen. Dat was 
nodig, want permanente waakzaamheid 
was geboden. Een afgevaardigde van de 
syndicale delegatie die werd rondgeleid, 
zag dat het goed was: “Ik heb gemerkt dat 
A-kwadraat gezondheid, veilig werken en 
respect voor iedereen hoog in het vaandel 
draagt. Een welgemeende dank u wel aan 
iedereen die zich daarvoor inzet.” Ook de 
arbeidsinspectie kwam langs, die verliep 
goed, al bleef voldoende ontsmetten een 
aandachtspunt. 

Infrastructuur bleek onze grootste 
uitdaging: hoe afstand houden op een 
beperkte ruimte? We botsten stilaan op de 
grenzen van de beschikbare fysieke ruimte. 
Wel ontdubbelden we onder meer de 
pauzetijden om drukte te vermijden.

Onze boekbinderij ging opnieuw open. 
In de business units houtbewerking en 
groenzorg was nu bijna iedereen terug 
aan het werk. Na vijf weken in ‘het nieuwe 
normaal’ waren we trots om de helft van 
alle medewerkers terug aan het werk te 
hebben. Ook in moeilijke tijden probeerden 
we onze missie zo goed mogelijk te 
kunnen waarmaken. De afstemming 
tussen werkaanbod en tewerkstelling werd 
nu het grootste aandachtspunt. 
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Eerste helft mei:

Bezetting: ca. 75%
Focus: samenwerking tussen  
business units

Akke, onze mascotte, werd ingezet om 
medewerkers overal te wijzen op de 
veiligheidsmaatregelen. De algemene 
mondmaskerplicht was nog niet in voege. 
Wel begonnen we op het door ons 
georganiseerde vervoer geleidelijk aan 
mondmaskers in te voeren. Het naaiatelier 
werd ook terug opgestart om herbruikbare 
maskers te maken.

De opschaling ging geleidelijk aan 
verder. Uit andere business units werden 
medewerkers ingezet om de groendienst 
te helpen. Op die manier kon de 
werkgelegenheid worden gemaximaliseerd. 
Inventiviteit was nodig om bestaande 
opstellingen te verbeteren, ruimtes beter te 
benutten, enzovoort.
 

  
Tweede helft mei:

Bezetting: 85%
Focus: rotatie

De grote opschaling was achter de rug. 
Met meer dan 70% van onze mensen 
aan het werk behoorden we tot de 
kopgroep van onze sector. Daarbij was 
een rotatieplan in voege, zodat iedereen 
beurtelings aan het werk kon. Onze 
grafische afdeling had het meeste moeite 
om voldoende werkaanbod te voorzien, 
daarom probeerden we creatief te zijn en 
mensen in te zetten op andere afdelingen. 
De business unit Food & Non-food draaide 
wel op volle toeren. En ook het locatiewerk 
was bijna op kruissnelheid. Healthcare, 
Houtbewerking en Groenzorg bleven 
stabiel.
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Juni-december:

Bezetting: 100%
Focus: samenwerking onder 
maatwerkbedrijven en herhaling

Iedereen aan het werk. Enkele van onze 
mensen zijn langdurig ziek of behoren tot 
risicogroepen, zij mochten nog niet komen 
werken. Gelukkig konden we rekenen op 
collega-maatwerkbedrijven zoals Lidwina. 
In juni kwamen zij met meer dan twintig 
mensen werken in onze vestigingen. 

De rest van het jaar zijn we erin geslaagd 
om iedereen aan het werk te houden en 
grote uitbraken te vermijden. We merkten 
dat waakzaamheid op elk moment nodig 
bleef en de afspraken niet vaak genoeg 
konden worden herhaald.
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3.2 Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

3.2.1. SDG Pioneer

Op 27 oktober 2020 kregen voor het 
eerst 88 Vlaamse ondernemingen het 

SDG Pioneer-certificaat van UNITAR (het 
United Nations Institute for Training and 
Research). De bedrijven worden beloond 
omdat ze intensief inzetten op elk van de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
A-kwadraat is trots om deel uit te maken 
van deze pioniersgroep.

Duurzaam Ondernemen zit in onze 
identiteit. We gebruiken daarvoor het kader 
van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. En al 
sinds 2010 behalen we elk jaar het Voka 
Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

Deze inspanningen hebben geleid tot een 
internationale erkenning: A-kwadraat is 
bekroond tot SDG Pioneer. Wat zijn de 
voorwaarden voor deze erkenning? Ten 
eerste drie keer laureaat worden van het 
VCDO binnen een periode van vijf jaar. 
Ten tweede telkens tien succesvolle 
acties realiseren in minstens vier 
van de vijf P’s (People, Planet, 
Prosperity, Partnership en 
Peace). Ten derde acties 
uitvoeren met positief 
gevolg binnen elk van 
de 17 SDG’s.

Duurzaam ondernemen zit
in onze identiteit.D
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Drie van onze gerealiseerde VCDO-acties 
in 2020:

1. Vergroenen van machines voor 
groenonderhoud, met het oog op de reductie 
van broeikasgassen uit het productieproces 
en het bevorderen van de ergonomie

2. Een vernieuwde, meer performante interne 
overlegstructuur met meer betrokkenheid 
uittekenen en in werking doen treden

3. De cyberveiligheid verhogen, met het oog op 
het zorgvuldig gebruiken en beveiligen van 
bedrijfs- en persoonsgegevens

Drie van onze geplande VCDO-acties  
voor 2021: 

1. Samenwerkingen met ziekenhuizen en 
binnen de sociale economie uitdiepen

2. Acties opzetten die inspelen op 
de ergonomie-analyse en de 
tevredenheidsenquête van onze vestiging  
in Gierle

3. Leanprojecten opstarten met een focus op 
rendementsverbetering
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3.2.2 Milieu-indicatoren

In ons duurzaamheidsverslag brengen we 
traditiegetrouw gegevens rond energie en 
grondstoffengebruik in kaart. Dat doen 
we in drie deeldomeinen: water, energie 
en afval. We volgen de evoluties in deze 
parameters jaar na jaar op en onderzoeken 
welke patronen en tendensen zich 
aftekenen.
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Water.

A-kwadraat oefent momenteel bijna 
geen industriële activiteiten uit die veel 
afvalwater tot gevolg hebben. Nagenoeg 
al ons afvalwater komt door hygiënische 
voorschriften (vooral in de afdelingen 
Health en Food moeten handen regelmatig 
worden gewassen) en sanitair.

De vestigingen A-kwadraat 1 en 
A-kwadraat 3 zijn uitgerust met 
regenwaterputten die in sanitair water 
voorzien. Zo bespaarden we in 2020 
240 m³ leidingwater. In het algemeen 
is het waterverbruik stabiel gebleven in 
vergelijking met 2019. In totaal werd er  
3441 m³ afvalwater geloosd.

Energie.

A-kwadraat 1, 2 en 3 zijn uitgerust met 
zonnepanelen. In totaal werd vorig jaar 
337.290 kWh elektriciteit geproduceerd. 
Dat is bijna 20% van ons totale verbruik. De 
resterende elektriciteit kopen we aan en
bestaat voor 100% uit groene energie.

In het algemeen bleef het energieverbruik 
in 2020 stabiel tegenover het jaar voordien. 
Wel noteren we een stijging van het 
aantal kWh per € omzet. Omwille van 
de coronacrisis daalde de omzet terwijl 
de verwarming van de gebouwen wel 
verderliep.

Afval. 

Via het overzicht van onze afvalverwerker 
hebben we een goed zicht op onze 
afvalstromen. In totaal waren dat er in 
2020 tien: folie LDPE, hout klasse B, 
ijzerschroot, PMD gemengd, bedrijfsafval, 
verf/inkt vloeibaar (ADR vrij), spuitbussen, 
papier en karton, lege PE verpakkingen 
gevarengoed en lege metalen verpakkingen 
gevarengoed. 

Tegenover 2019 noteerden we in 2020 
meer bedrijfsafval en verf/inktafval, dat 
is te wijten aan de stopzetting van de 
boekbinderij en de opruiming van de 
lijmvoorraad en het materiaal die daarop 
volgde.

Voor de houtafvalstroom van onze 
schrijnwerkerij werken we samen met 
Afval Alternatief. Het hout wordt opnieuw 
gebruikt als grondstof voor pellets.
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TABEL — VERBRUIK

Elektriciteits- 
verbruik in KWH

1 704 272

Hernieuwbare energie 100 %

Gasverbruik in KWH 1 707 940

Verbruik leidingwater (m³) 3 441

TABEL — AFVALSTROMEN (IN KG)

Batterijen loodaccus 0

Bruingoed 0

Folie LDPE 14 783

Hout klasse A 0

Hout klasse B 26 560

Ijzerschroot 5 770

PMD Gemengd 1 896

Bedrijfsafval 40 577

Verf/inkt vloeibaar (ADR vrij) 555

Spuitbussen 6

TL-lampen 0

Papier en karton 190 120

Lege PE verpakkingen gevarengoed 9

Lege metalen verpakkingen gevarengoed 40

TABEL — WOON-WERKVERKEER

VERVOERMIDDEL AANDEEL

Gemotoriseerd  

privé-voertuig
38%

Te voet 0%

Per fiets 43%

Openbaar vervoer 17%

Andere 2%
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3.3 Kwaliteit.

3.3.1 Certificaten

A-kwadraat heeft al meer dan 
tien jaar een gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem. Eerst 
gebeurde dat voor de generieke ISO 
9001-norm. Het fundament voor ons 
kwaliteitsmanagement was gelegd.

Omdat A-kwadraat actief is in gereguleerde 
sectoren als health en food, groeide al snel 
de vraag naar sectorspecifieke normen. In 
2012 stemden we voor voeding het systeem 
af op de FSSC22000-norm. Certificatie 
leidde tot nieuwe klanten en ook weer tot 
nieuwe eisen. In 2017 behaalden we voor 
het eerst een BRCGS-certificaat. Omdat de 
BRCGS-vereisten strenger zijn, werd in 2019 
beslist om FSSC22000 niet meer formeel te 
laten valideren. 

Binnen health werd een gelijkaardig traject 
afgelegd. In 2014 werd de stap gezet 
naar ISO 13485, een norm die specifiek 
is gericht op ‘medical devices’. Ongeveer 
een half jaar later werden we doorgelicht 
en beloond met een GMP-vergunning. Dat 
betekent dat A-kwadraat geneesmiddelen 
secundair mag verpakken.

p. 41
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3.3.2 Kwaliteitsbeleid

In 2020 werd het kwaliteitsbeleid grondig 
herzien. Voordien waren we sterk gefocust 
op de kwaliteitsnormen waarvoor we 
gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat 
wanneer er een nieuwe norm werd 
toegevoegd, het beleid werd aangepast 
in die zin. Daar is in principe niets mis 
mee, maar wat dan met de algemene 
intenties van A-kwadraat met betrekking tot 
kwaliteit, vertrekkende vanuit A-kwadraat 
zelf? Anders gezegd, welke overwegingen 
moeten we in iedere beslissing laten 
meespelen, los van de normen? 

Het doel van het vernieuwde beleid was om 
richting te geven aan acties en beslissingen. 
We leggen de nadruk op een evenwichtig 
beleid, dat vertrekt vanuit het sociale 
karakter van A-kwadraat en rekening 
houdt met de zeven basisprincipes zoals 
afgebeeld in de figuur hiernaast. 
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3.3.3 Quality Kick

Door de groei van ons kwaliteitssysteem 
en de almaar strenger wordende vereisten, 
was er nood aan nieuwe manieren om 
het systeem in praktijk op te volgen. Een 
logische volgende stap was de digitalisering 
van het kwaliteitssysteem. 

Uiteindelijk kozen we voor Quality Kick van 
QbD Software. Het is een cloudgebaseerde 
software waardoor de toegankelijkheid van 
het kwaliteitssysteem vergroot. Vanaf nu is 
het systeem immers overal raadpleegbaar 
vanop elk toestel. Het belangrijkste voordeel 

is dat Quality Kick de meest courante 
kwaliteitsprocessen automatiseert. Dit 
zorgt ervoor dat de processen efficiënter 
kunnen worden beheerd en de conformiteit 
verhoogt. 

Quality Kick bestaat uit verschillende 
modules. In 2020 werden al twee modules 
gelanceerd, in 2021 zullen we drie extra 
modules implementeren en de digitalisering 
op vlak van kwaliteitsmanagement 
doorzetten.

3.3.4 Total quality: EFQM

EFQM is een wereldwijd kwaliteitsmodel. 
Het geeft een beeld van de sterke punten 
en de verbeterpunten van een organisatie. 
Al in 2019 stelden we onszelf de ambitie 
om een kwaliteitslabel te halen. Omdat 
we willen weten waar we staan en continu 
willen verbeteren. We voelden dat we 
klaar waren om de stap te zetten van 
een product- en procesgebonden quality 
assurance-systeem naar total quality.

Twee jaar geleden verplichtte de overheid 
maatwerkbedrijven bovendien om een 
erkend kwaliteitslabel te behalen. EFQM 
is daarvoor een van de moeilijkste, 
maar wereldwijd ook meest gebruikte 
modellen. We hebben geen moment 
getwijfeld: A-kwadraat moest en zou een 
EFQM-certificering krijgen. We zagen de 
verplichting als een kans om ons beleid 
verder te verankeren. 

In 2020 zetten we grote stappen vooruit. 
In aanloop naar het EFQM assessment, 
bereidden we ons zo goed als mogelijk 
voor. We maakten ons de EFQM-principes D
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en -filosofie eigen aan de hand van een 
opleiding en zelfstudie. In oktober werden 
we gebriefd door de assessoren. Er werd 
een online ‘assess base’ ter beschikking 
gesteld om uitgebreid te stofferen. Volgende 
thema’s kwamen daarin aan bod:

•  Purpose, vision & strategy.  

•  Organizational culture & 
leadership. 

•  Engaging stakeholders.  

•  Creating sustainable value.  

•  Driving performance & 
transformation. 

•  Stakeholder perceptions.  

•  Strategic & operational 
performance.

In december werd onze input formeel 
geaccepteerd. Begin 2021 is het assessment 
gepland. Doelgroepmedewerkers en 
omkaderingsleden uit alle business en 
service units zullen via focusgroepen 
worden betrokken. 

We zagen de verplichting 
van een EFQM-certificaat als 
een kans om ons beleid 
verder te verankeren.D
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3.4 Zakelijke ontwikkelingen.

In het coronajaar 2020 werd de omzetgroei 
die we de laatste jaren konden optekenen, 
gestopt. Uiteindelijk draaiden we 15% 
minder omzet dan het jaar voordien en 
klokten we af op 9,2 miljoen euro.
Als we inzoomen, zien we dat niet alle 
sectoren even hard getroffen werden door 
de crisis:

 – De business unit Food & Non-food deed het 
zelfs uitzonderlijk goed. De voedingssector 
bleek veel minder zwaar geïmpacteerd 
dan andere sectoren. Bovendien kende de 
grootste klant van deze afdeling, Cartamundi, 
een heel goed jaar wat zich ook voor 
A-kwadraat vertaalde in een sterke groei van 
omzet en tewerkstelling.

 – De grafische sector kende wel een heel 
moeilijk jaar. De trend van digitalisering werd 
nog versterkt. Op het einde van het jaar 
hebben we dan ook beslist om een aantal 
grafische werkzaamheden af te bouwen (zie 
‘Een blik op 2021’).

 – De business unit Healthcare toont een 
geschakeerd beeld. Sommige klanten hadden 
het erg druk, terwijl andere de orders flink 
terugschroefden. In totaliteit resulteerde het 
toch in een lagere omzet dan gebudgetteerd, 
maar weliswaar niet dramatisch.

 – Ook bij het locatiewerk hebben we de crisis 
gevoeld, maar dankzij enkele sterke partners 
zoals Soudal, Janssen Pharmaceutica, Astra 
Sweets en de Brouwerij der Trappisten van 
Westmalle bleef de schade gelukkig beperkt. 
Bovendien konden we in het najaar met Vos 
Logistics een mooie nieuwe samenwerking 
opstarten.

 – De business unit Hout bleef zo goed 
als stabiel tegenover 2019. Naast de 
verschuiving van massief naar meerlaags 
parket, merken we ook dat de trend naar 
duurzaamheid en hergebruik zich doorzet. In 
de toekomst verwachten we nog veel meer te 
werken met houtproducten die al een eerste 
leven achter de rug hebben. Een evolutie die 
we alleen maar toejuichen.

 – Onze groenafdeling ten slotte kon mooie 
groeicijfers voorleggen. Door het werk 
in open lucht en de relatief makkelijk te 
realiseren sociale afstand was dit natuurlijk 
ideaal werk tijdens de pandemie. In het 
najaar hebben we onder meer heel wat 
kilometers Kempische grachten geruimd.

GRAFIEK — BUSINESS UNITS

Locaties 
19%

Food & Non-Food  
15%

Grafische afwerking  
18%

Groen 
8%

Healthcare 
23%

Hout 
17%
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3.5 Betrokken stakeholders.

3.5.1  Cocreatie met klanten

A-kwadraat heeft een strategie van 
proactieve ontzorging. We denken graag 
mee met klanten in een beginstadium van 
het productieproces of komen in cocreatie 
tot vernieuwende samenwerkingen. We 
gaan samen met klanten op zoek naar 
manieren waarop wij hen kunnen helpen 
om te focussen op hun kerntaken.

Op basis van de ‘design thinking’-
methodologie hebben we drie niveaus van 
cocreatie uitgewerkt:

 – Light. Een set van vragen om de business 
van de klant beter te begrijpen en om nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden te exploreren. 
Gepland of onverwacht. Aan de telefoon 
of tijdens een overlegmoment. Door de 
juiste vragen te stellen, oplossingsgericht te 
denken en concrete voorstellen te doen voor 
volgende stappen.

 – Medium. Een vooraf gepland face-to-
facegesprek met topklanten of klanten waar 
potentieel onbenut blijft om stappen te 
zetten naar een vernieuwde of verbeterde 
samenwerking.

 – Full option. Een grondig voorbereide 
oefening om samen met de klant in een 
multidisciplinair team en tijdens verschillende 
workshops op zoek te gaan naar 
vernieuwende samenwerkingen.
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3.5.2 Zijn wij nog ‘Geschikt voor u?’

Elke twee jaar meet A-kwadraat de 
tevredenheid van klanten. In oktober 
hebben we in een digitale enquête gepeild 
naar onze visie, kwaliteit, flexibiliteit, 
menselijke samenwerking, corona-aanpak 
en Net Promotor Score. 70 respondenten 
namen deel. 

De opvallendste resultaten:

 – Klanten hechten veel belang aan het 
duurzame karakter van A-kwadraat (een 
score van 4,9 op een schaal van 6). 

 – Kwaliteit die wordt geleverd krijgt een score 
van 5,3. Opgeleide medewerkers dragen 
daar het meest toe bij (51%), gevolgd door 
sectorexpertise (22%) en infrastructuur 
(15%). 

 – Voor flexibiliteit komen we uit op 5.1. 
Oplossingen op maat dragen daar het meest 
toe bij (41%), gevolgd door een snelle service 
(25%). 

 – Het persoonlijk contact krijgt van klanten een 
score van 5,4 op een schaal van 6. 

 – De corona-aanpak van A-kwadraat kreeg 
een 4,8 op 6. 

 – De Net Promotor Score is een eenvoudige 
manier om tevredenheid of loyaliteit te meten 
en op te volgen. Respondenten antwoorden 
op de vraag “Zou u ons aanraden?” op een 
schaal van nul tot tien. Mensen die negen 
of tien scoren zijn ‘promoters’, mensen die 
minder dan zeven scoren zijn ‘detractors’. 
De NPS is het percentage promoters min 
het percentage detractors. Een NPS boven 
nul wordt aanzien als goed, boven vijftig 
als excellent. De Net Promoter Score van 
A-kwadraat bedroeg bij deze meting 54. 

Elke twee jaar meet A-kwadraat 
de tevredenheid van klanten.

p. 47

D
uu

rz
a

a
m

he
id

sv
er

sl
a

g



Enkele reacties van de respondenten:

“Een ideale partner om bergen 
werk te verzetten in korte tijd.”

“Geweldig voorbeeld van 
diversiteit en inclusie, met heel 
veel aandacht voor zorg en 
kwaliteit.”

“Toffe mensen, goede service.”

“De samenwerking met A-kwa-
draat geeft onze medewerkers 
en mij energie.”

Voor het eerst toetsten we de 
klanttevredenheid ook tijdens face-to-
facegesprekken. We pasten onze ‘cocreatie 
medium’-aanpak toe bij zeven klanten. 
Vanuit evaluatie sloegen we de brug 
naar verbetermogelijkheden en nieuwe 
opportuniteiten. 

Zo kwamen we samen met de gemeente 
Beerse bij de behoefte aan nestkastjes 
om processierupsen te bestrijden met 
natuurlijke helpers. Onze afdeling 
Wood produceert de nestkastjes van 
gecertificeerd hout. Daarna worden ze 
geïnstalleerd en jaarlijks onderhouden door 
onze groenploegen.

Ook met Willems kwamen we tot nieuwe 
opportuniteiten, namelijk het ruimen 
van kilometers Kempische grachten. Een 
oplossing voor Willems, die te weinig 
mankracht ter beschikking heeft en 
voor geschikt winterwerk voor onze 
groenploegen.
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Dirk Peeters is ploegbaas van de groendienst van de Gemeente 
Beerse. De groene gemeente ondervindt al tien jaar veel overlast van 
processierupsen. Vorig jaar werd een duurzame bestrijdingmethode 
uitgetest: nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen. Daarvoor 
werkte de gemeente samen met de groendienst en de houtafdeling 
van A-kwadraat.

De Provincie Antwerpen heeft 
zich in de materie verdiept. 
Processierupsen kunnen blijkbaar 
worden bestreden door koolmezen en pimpelmezen. Om 
die aan te trekken moet je nestkastjes plaatsen. Binnen 
de werkgroep hebben we de optie bekeken en die bleek 
interessant voor ons. Het schepencollege heeft uiteindelijk 
beslist om ervoor te gaan.”

Daarna werd een samenwerking met A-kwadraat opgezet.  
Hoe is dat gelopen?

“We werken al verschillende jaren samen met A-kwadraat, 
rechtstreeks of in onderaanneming. De groenploegen van 
A-kwadraat doen groenonderhoud, schilderen banken 
en straatnaamborden. Ik wist dat A-kwadraat ook een 
schrijnwerkerij heeft. Dus ik heb gevraagd of ze de nestkastjes 
konden maken en ophangen. Via Tony (de hoofdwerkleider 
Green, red.) en de werkleiders kreeg ik enthousiaste reacties. 
We schreven een prijsvraag uit en A-kwadraat kwam daar uit 
als meest geschikte partner.”

Hoe kwamen jullie erbij om nestkasten in te zetten om 
processierupsen te bestrijden?

Dirk Peeters: “Door de droogte van de laatste jaren 
komen processierupsen veel meer voor. Ze zorgen 
voor overlast op publieke plaatsen. Vooral eikendreven 

en wandelwegen vormen een ideale biotoop waar veel 
passage is. Er zitten soms tot twintig nesten per boom. Als er 
beetje wind is of rupsen beginnen te migreren, dan vallen de 
brandharen naar beneden. Sommige mensen reageren daar 
heel allergisch op. Ik heb vorig jaar ook het geluk gehad om 
de brandharen eens te voelen, aangenaam is het niet (lacht). 

Tot nu toe zetten we in op sensibilisering, ‘hier zitten rupsen, 
blijf uit de buurt’, en we branden de rupsen weg, maar het 
is niet evident om alle brandharen mee te hebben. In 2020 
mochten mensen niet ver weg, dus ze zochten ontspanning in 
de omgeving. Daardoor viel het probleem extra op en kregen 
we veel meldingen en klachten binnen.

“Er zijn bijna 200 nestkasten 
gehangen en ik heb op 
verschillende plaatsen  
al mezen gezien.”
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Wat is er concreet gebeurd?

“Er zijn al bijna 200 nestkasten gehangen en dit jaar worden 
er nog eens 200 geplaatst. Ik heb alle locaties en het aantal 
nestkasten per locatie doorgegeven. A-kwadraat heeft die 
plannen gekregen en uitgevoerd. Ik ben nog niet overal geraakt, 
maar ik heb op verschillende plaatsen al mezen gezien. 

Nu kijken we of we een stap verder kunnen gaan. De 
nestkasten moeten namelijk ook regelmatig een onderhoud 
krijgen. Tijdens de besprekingen is dat naar boven gekomen 
en de mogelijkheid bestaat dat we de samenwerking verder 
uitbreiden. Bij het eerste onderhoud zullen we zien hoeveel 
kasten bewoond zijn geweest dit jaar.”

Merk je al resultaten of welke resultaten verwacht je?

“Op één jaar tijd kan je moeilijk conclusies trekken, dan kan 
eigenlijk pas binnen drie tot vijf jaar. Geleidelijk aan moet 
de populatie mezen aangroeien. Nestkasten zijn daar één 

factor in. De processierupsen zijn vanaf eind april tot begin juli 
een voedselbron voor de vogels, dat loopt ongeveer samen 
met het eerste legsel van de mezen. Ik verwacht de beste 
resultaten in omgevingen die sowieso natuurlijker zijn en waar 
de mezen ook de rest van het jaar voldoende voedsel vinden.

Maar voorlopig verloopt het seizoen goed: het is niet te warm 
en het regent regelmatig. Ik heb goede hoop dat er dit jaar al 
minder rupsen zullen zijn.”

Wat is voor jou de meerwaarde van een partner als A-kwadraat?

“Een van de mensen die de nestkasten heeft gemaakt is 
de zoon van een collega van mij. In de groenploegen van 
A-kwadraat werken ook een aantal inwoners van Beerse. Die 
lokale, persoonlijke connectie vind ik wel mooi. 

Het contact met de medewerkers, met de ploegbazen en met 
Tony verloopt trouwens heel open en flexibel. Als er iets is, dan 
contacteren we elkaar. Het kan altijd geregeld worden. En het D
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werk dat A-kwadraat levert is in orde. Eigenlijk moet ik zelfs 
geen controle doen. Blindelings vertrouwen is sleutelwoord in 
de samenwerking.”

A-kwadraat zet ook in op duurzaamheid. Onder meer door het 
machinepark voor groenonderhoud te verduurzamen. Vind je 
dat belangrijk?

“Ik sta er wel achter. We proberen zelf ook het ecologische 
aspect mee te nemen als dat economisch haalbaar is. 
We leggen het nog niet op, maar ik denk dat dat in de 
toekomst wel komt. Elektrische machines hebben trouwens 
ook andere voordelen. Er zijn omgevingen waarin we een 
bepaald stilteniveau willen nastreven, bijvoorbeeld op 
begraafplaatsen, in de buurt van scholen en woonkernen. Ze 
verbeteren ook het werkcomfort voor medewerkers. Dus het 
zal almaar belangrijk worden.”
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 Een blik op 2021.

Eind 2020 wensten we dat 2021 een 
gewoon jaar zou worden, waarin alles 
weer in de plooi kan vallen en we meer 
dan ooit beseffen dat we het gewone 
moeten koesteren. En een gedurfd jaar, 
waarin we het goeie meenemen en niet 
bang zijn om de dingen anders te doen. 
Om een inclusieve, duurzame, innovatieve 
samenleving te laten floreren.

Dat tweede willen we ook waarmaken in 
daden. We maakten al plannen die een 
grote impact zullen hebben op  
onze werking.

Satelliet Hoogstraten

In 2021 willen we nadrukkelijker 
aanwezig zijn in de Noorderkempen. 
Waarom? Enerzijds omdat er weinig 
maatwerkbedrijven actief zijn in de regio. 
Het is onze missie om werk te creëren 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en die nood is er in het 
noorden van onze provincie. Anderzijds 
omdat we zien dat er de laatste jaren 
heel wat nieuwe industriële activiteiten 
ontwikkeld worden in Hoogstraten en 
omgeving. Zelf werkten we al samen met 
onder andere Kela, Almasy en Vos Logistics. 

We beseffen meer dan ooit
dat we het gewone
moeten koesteren.

Daarom hebben we de ambitie om tegen 
eind 2021 een tiental mensen aan de slag 
te hebben in of vanuit een satellietvestiging 
in Hoogstraten. Onze medewerkers die 
in de regio wonen kunnen we op die 
manier werk dichter bij huis verschaffen en 
ongetwijfeld kunnen we meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk helpen. Ook voor de klanten waar we 
ter plaatse werken is het interessant dat 
we minder tijd verliezen aan transport. De 
eerste contacten met het lokale bestuur van 
Hoogstraten waren alvast positief.
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Investeren in onze vestiging in Gierle

In 2020 hebben we een hal aangekocht die aansluit bij onze vestiging 
A-kwadraat 4 in Gierle. De Raad van Bestuur keurde ook een 
investeringsplan goed. Het past in onze strategie om de business units 
Wood en Green verder te ontwikkelen. 

belangrijkste aankoop een  
stoffilterinstallatie, in het hart van  
onze productie. De afbraak van de oude  
installatie en het installeren van de nieuwe neemt drie weken 
in beslag en dat plannen we voor en tijdens de collectieve 
sluiting in de zomer. We hopen daarmee een positieve impact 
te hebben op de gezondheid van onze mensen en op het 
milieu, want er komt minder stof vrij en de warmterecuperatie 
zal verbeteren. De nieuwe installatie is ook goed voor de 
productiviteit, omdat er minder stilstanden en storingen zullen 
zijn. Voorbijgangers zullen trouwens goed merken wanneer de 
nieuwe installatie er is: de toren zal van ver zichtbaar zijn.

Voor Green gaan we verder met het elektrificeren van 
het machinepark en willen we bijkomende alternatieve 
onkruidbestrijdingsmiddelen zoals branders aankopen.”

Roel Proost: “Met de uitbreiding van A-kwadraat 4 
hebben we twee doelstellingen. Ten eerste ruimte 
geven aan de groei van onze groenzorgactiviteiten. 

Ten tweede een aangenamere werkomgeving creëren voor 
onze medewerkers van de business unit Wood dankzij een 
ruimere refter, kleedkamers en sanitair. 

Om die doelstellingen te realiseren hebben we een 
ontwikkelingsplan opgemaakt. Een eerste stap is het 
ontmantelen van het huidige gebouw door onze 
groenmedewerkers. Ook de aanleg van de verplichte 
groenstrook wordt door onze eigen mensen gedaan. Daarna 
kunnen de verbouwingen van start gaan.

Naast het gebouw voorzien we ook operationele 
investeringen voor beide business units. Voor Wood is de 

Roel Proost,  
Business Unit Manager Wood & Green
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Een herschikking van onze business units

Eind 2020 beslisten we om verschuivingen door te voeren in onze 
organisatiestructuur. De aanleiding was de herschikking van onze 
grafische afdeling. 

Wat zijn dan die ‘andere  
activiteiten’? In de eerste plaats  
blijven we heel wat grafisch werk uitvoeren.  
Onze expertise blijft waardevol voor klanten en onze 
grafische dienstverlening blijft uitgebreid. Voor sommige 
klanten liggen er nog heel wat bijkomende opdrachten op 
de plank. Ook krijgen we regelmatig vragen om werk te 
doen waar we vandaag nog niet voor uitgerust zijn, zoals 
soldeerwerk.”

Staf Van Erwegen: “Vanaf 1 januari 2021 zetten we 
de individuele boekverwerking en de kalender- en 
agendaverwerking stop. In de grafische sector in het 

algemeen en in de boekbinderij in het bijzonder is al langer 
een neerwaartse trend gaande. De coronacrisis heeft die 
evolutie nog versterkt. Onze relatief oude bindmachines 
werden een groot deel van het jaar niet meer gebruikt en 
samen met de andere activiteiten van de boekbinderij namen 
zij te veel plaats in, die we beter voor andere activiteiten 
kunnen gebruiken.

Staf Van Erwegen, 
Business Unit Manager Value Added Services
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We hebben het momentum aangegrepen 
om het management te herschikken en 
meer te clusteren. 

De streng genormeerde activiteiten 
in de business units Food en Health 
worden vanaf januari 2021 geleid 
door Anje Vermeiren. Roel Proost blijft 
verantwoordelijk voor de business units 
Wood en Green. Dirk Boons blijft manager 
van de business unit Locations. Staf Van 
Erwegen zal de voormalige grafische 
afdeling verbreden tot Value Added 
Services voor verschillende sectoren en 
types van klanten. De sterke groei van 
onze samenwerking met Cartamundi zorgt 
ervoor dat we hier uitdrukkelijk ruimte 
geven in onze organisatiestructuur, met Jos 
Bloemen als verantwoordelijke. Guido Van 
Nyen laat zijn bloeiende business unit dus 
over aan Anje, Staf en Jos, en neemt zelf de 
rol op van manager projecten en refter & 
onderhoud.
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GRI-index.

INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA

102-1 Naam van de organisatie 1

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten 9-11

102-3 Ligging van het hoofdkantoor 58

103-4 Ligging van de operationele vestigingen 58

102-6 Afzetmarkten 9-12

102-7 Omvang van de organisatie 19-20

102-8 Informatie over medewerkers en andere werknemers 4-5, 19-22

102-10 Beduidende veranderingen binnen de organisatie 
en haar bevoorradingsketen

54-55

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 3, 8

102-15 Voornaamste impact, risico’s en kansen 17-18, 22, 
28-37, 46-
48, 52-55

102-16 Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen 6-7

102-18 Governancestructuur 12-16

102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan 14 

102-23 Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 13 

102-29 Identificatie en beheer van de economische, milieu- 
en maatschappelijke impact

35-44, 
47-48 

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden 21

102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten 58 

102-43 Aanpak van het engagement van de betrokken 
partijen

17-18,  
46-48

102-44 Belangrijke onderwerpen en vraagstukken die 
werden aangehaald

47-48

102-45 Entiteiten opgenomen in de jaarrekening 12, 14
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102-55 Index van de GRI-inhoud 56

201-1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd 
en gedistribueerd

27, 45

301-1 Gebruikte materialen in gewicht of volume 39-40

302-1 Energieconsumptie binnen de organisatie 39-40

303-5 Waterconsumptie 39-40

305-1 Rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen (Scope 1) 40 

306-1 Afvalproductie en aanzienlijke afvalgerelateerde 
effecten

39-40

401-1 Nieuwe medewerkers en personeelsverloop 19-20, 27

403-2 Risico-identificatie, risicobeoordeling en incidenten 26-27

403-5 Opleiding rond gezondheid en veiligheid 24

403-6 Bevordering van de gezondheid van medewerkers 25-26

403-9 Arbeidsongevallen 26

404-1 Gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar per 
medewerker

24

404-2 Programma’s voor het verbeteren van vaardigheden 
en transitie-ondersteuning

24

416-1 Evaluaties van de gezondheid en veiligheid van de 
producten- en dienstencategorieën

41-44
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Colofon.

 

A-kwadraat vzw

A-kwadraat 1.
Everdongenlaan 27

B - 2300 Turnhout

A-kwadraat 2.
Tieblokkenlaan 4B

B - 2300 Turnhout

A-kwadraat 3.
Tieblokkenlaan 4A

B - 2300 Turnhout

A-kwadraat 4.
Schoorstraat 67

B - 2275 Gierle

www.a-kwadraat.be
info@a-kwadraat.be
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