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Beste lezer,

‘Stakeholder’ is zo’n afstandelijke term voor wat we ermee 
bedoelen. Belanghebbende is al niet veel beter. En dan zwijg ik nog 
over stakeholdermanagement. Het is nochtans simpel: de mensen 
waar we het voor doen en de mensen die we nodig hebben om te 
doen wat we willen doen, die moeten we dichtbij houden.  

Hetzelfde geldt voor ‘duurzame waardecreatie’. Een soms moeilijk 
te vatten begrip, dat in essentie gewoon wil zeggen: een verschil 
maken voor mensen vandaag, maar liefst ook morgen en volgend 
jaar en binnen tien jaar.  

Als je dergelijke managementtermen uitkleedt, kom je snel bij 
fundamentele drijfveren. Een meerwaarde betekenen voor onze 
medewerkers en klanten. Samen met anderen – die compatibele 
drijfveren hebben – zaken in beweging zetten. Dat is althans voor 
mij, na meer dan twintig jaar als directeur bij A-kwadraat, nog altijd 
wat goesting en voldoening geeft.  

Daarom begon 2021 geweldig: A-kwadraat mag zich sinds januari 
‘recognised by EFQM’ noemen. De vier sterren die we van het 
internationale kwaliteitslabel kregen, kwamen natuurlijk niet uit de 
lucht vallen. Net zomin als de aanbevelingen na het assessment 

Voorwoord.

ons van onze stoelen deden vallen. Het EFQM-label was een 
belangrijke boei onderweg. Om te bevestigen dat we op koers 
liggen en om extra wind in de zeilen te blazen op weg naar de 
stip op de horizon.  

Wat bleek? We kunnen onze 
stakeholders nóg dichterbij 
brengen. Dat deden we in 2021 
onder meer door te starten met 
een interne krant, door een 
ecosysteemoefening, door onze 
Talent Academy uit te bouwen, 
door de verhalen van klanten op 
te tekenen.  

Hoe we dat deden en welke 
ambities we nog hebben, leest  
u hier. Daar wens ik u veel  
plezier mee,

Jan Boeckx
Algemeen DirecteurJa
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1. Strategie & organisatie:
 basisinformatie.

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 toe in 
onze technische productieprocessen, 
bijvoorbeeld in Industrie 4.0-toepassingen, 
in personeelsprocessen, bijvoorbeeld in 
ons talentbeleid, en in onze houding naar 
klanten, door proactief te ontzorgen en 
cocreatief samen te werken. 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 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 Organisatie.

1.3.1 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

Eric Seghers

Bram Starckx

Frans Starckx

Gust Stroeckx

Guy Tormans

Annemiek Van Rhijn

Stef Vermeiren

Guy Willems

Jan Van der Goten

Melissa Vermylen

TABEL – ALGEMENE VERGADERING D.D. 31/12/2021
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1.3.2 Organisatiestructuur.

TABEL — MANAGEMENT D.D. 31/12/2021

NAAM FUNCTIE

Jan Boeckx Algemeen Directeur

Rudi Van den Bergh Manager Personeel & Organisatie

Katrien Boonen Manager Financiën & IT

Tim Tilsley Sales & Marketing Manager

Jan Delvaux* Manager Kwaliteit

Jos Bloemen Hoofd Facilitair Management & Business Unit 

Manager Cartamundi

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 D.D. 31/12/2021

NAAM FUNCTIE

Guy Tormans Voorzitter

Jos Kempen Ondervoorzitter

Yves Jonckers Penningmeester

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

* begin 2022 vervangen door 
Natalie Vanden Bon
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Business Units

Algemeen Directeur

Personeel

FoodFinanciën & IT

WoodKwaliteit

Health

Locations

Value Added Services

GreenFacilities

Sales & Marketing

Service Units

Cartamundi
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1.3.3 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
 – Vivian Van den Eynde

TABEL – ORGANEN VOOR SOCIAAL OVERLEG
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2. Werk geven aan en professionele
 ontwikkeling van mensen met
 een afstand tot de arbeidsmarkt.

2.1 Tewerkstelling.

Het contingent legt vast hoeveel 
werkkrachten A-kwadraat in dienst 
mag hebben. Het decreet ‘Maatwerk bij 
collectieve inschakeling’ schrijft voor dat 
minimum 90% van het contingent moet 
worden ingevuld. A-kwadraat streeft altijd 
naar een 100% invulling. Dit streefdoel 
hebben we zo goed als bereikt met een 
99,7% invulling, maar bleek moeilijker 
dan de afgelopen jaren omwille van een 
hogere gemiddelde afwezigheid door de 
coronapandemie. 

Los van onze klassieke doelgroep blijven 
we ook andere werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kansen 
geven. De samenwerking met het OCMW 
Turnhout om niet-uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden een kans te geven op 
werkervaring is uitgegroeid naar een stabiel 
partnerschap. Via deze samenwerking 
bieden we vooral mensen met een migratie-
achtergrond een traject aan waarbij 
ze kennis kunnen maken met en zich 
aanpassen aan de Belgische arbeidsmarkt 

Als maatwerkbedrijf hebben wij twee 
kernprocessen. Eén kernproces hebben 
we gemeen met zowat elke onderneming: 
zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod en 
een vlotte samenwerking met klanten. 
Daar gaan we in het volgende hoofdstuk 
op in. Maar daarnaast staat nog een 
tweede kernproces: het realiseren 
van onze missie door tewerkstelling, 
ontwikkeling en welzijn van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Deze jobs zijn voorbehouden voor mensen 
met een ‘artikel 60’-statuut die niet kunnen 
doorstromen naar het reguliere circuit en 
naar verwachting na het eerste traject een 
erkenning maatwerk kunnen krijgen om daarna 
duurzaam bij A-kwadraat in dienst te treden.

(artikel 60). Deze trajecten liepen vooral bij 
onze locatieteams, maar door de positieve 
ervaringen zijn er nu ook een aantal 
zogenaamde ‘plateauplaatsen’ gecreëerd 
in onze eigen productiesites. 
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Leeftijd & geslacht

Duurzame tewerkstelling is geen loos begrip 
in onze missie. 55% van onze maatwerkers 
zijn ouder dan 40 en meer dan een kwart 
zelfs ouder dan 50 jaar. Een op vijf van de 
aangeworven medewerkers in 2021 was 
ouder dan 45 jaar. Het wordt dan ook 
verwacht van een maatwerkbedrijf om 
werkbaar werk te voorzien voor een diverse 
groep van medewerkers. Als dat nodig en 
mogelijk is, passen we werkregimes aan 
en zoeken we oplossingen om een job te 
creëren op maat van onze medewerkers.

GRAFIEK — AANTAL MEDEWERKERS PER LEEFTIJD & GESLACHT
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Duurzame tewerkstelling is 
geen loos begrip in onze missie.

GRAFIEK — AANTAL MEDEWERKERS
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Begeleiding

In 2021 is de focus gelegd op het niveau 
van Hoofdwerkleiders ter ondersteuning 
van de Business Unit Managers. Een 
hoofdwerkleider heeft twee kerntaken. 
Ten eerste de planning en opvolging 
van werkopdrachten. Onderhouden van 
contacten met klanten. Zorgen voor een 
veilige, kwaliteitsvolle en kostenbewuste 
werking, met aandacht voor de milieu-
effecten en ergonomie. Ten tweede 

de coördinatie van overkoepelende 
procesverbeteringen en projecten.  

In 2021 hadden we een fikse corona-
uitbraak in A-kwadraat 1. Onder meer 
daardoor was het een bijzonder intensief 
jaar voor de personeelsdienst. Heel kort op 
de bal spelen, medewerkers informeren over 
quarantaines, contact houden met zieke 
medewerkers, externe stakeholders op de 

hoogte houden, zoals familie, begeleiding, 
lokale overheden, contact tracing, 
bedrijfsgeneeskundige dienst, en samen 
met de werkbegeleiding ervoor zorgen dat 
de noodzakelijke beschermingsmaatregelen 
dag na dag werden gevolgd. Het is slechts 
een greep uit alle activiteiten die bovenop 
de normale dagtaken kwamen.

Ja
a

rv
er

sl
a

g

p. 16



Uitstroom

In 2021 is één medewerker naar het 
regulier economisch circuit overgestapt. 
Het blijft complex om personen met een 
erkenning maatwerk klaar te stomen 
voor functies zonder begeleidingsnood, 
intern of extern. Dit zien we bevestigd in 
de doorstroomevaluatie die VDAB heeft 
uitgevoerd bij een dertigtal medewerkers 
in het kader van het maatwerkdecreet. 
Naast de begeleidingsnood van onze 
doelgroep blijkt er een duidelijk tekort 
aan aangepaste werkplaatsen in het 

reguliere circuit waar medewerkers een 
overstap kunnen wagen in een veilige 
omgeving. In 2023 wordt individueel 
maatwerk ingevoerd, een ondersteuning 
voor werkgevers om iemand met een 
arbeidsbeperking in dienst te hebben en 
een initiatief van de Vlaamse overheid om 
de doorstroom van sociale naar reguliere 
economie vlotter te laten verlopen. We zijn 
benieuwd hoe dit een effect zal hebben 
op doorstroommogelijkheden in de nabije 
toekomst.  

GRAFIEK — WERKLOOSHEID 
(als percentage van het totaal mogelijk te werken dagen)

Gewerkte dagen & afwezigheden

In 2021 hebben we heel weinig 
economische werkloosheid gekend. In de 
tweede jaarhelft hebben we zelfs heel wat 
opdrachten moeten weigeren, vooral van 
nieuwe, potentiële klanten. Door goede 
planning en afspraken konden de meeste 
opdrachten voor bestaande klanten tijdig 
worden afgewerkt. 
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2.2 Talent Academy.  

Instroom 

Elke nieuwe medewerker volgt een 
instroomtraject. Tijdens de eerste werkweek 
wordt de nieuwe collega voorbereid en 
opgeleid voor de job. Het doel is een 
kennismaking met elkaar en met de 
organisatie. We geven een rondleiding, we 
bespreken afspraken, waarden, veiligheid, 
kwaliteit, en de meeste tijd gaat naar 
specifi eke jobcompetenties.  

Halfweg de week vindt er een screening 
plaats met verschillende opdrachten om 
competenties te toetsen. Op basis daarvan 
kunnen we de medewerker toewijzen aan 
de business unit die de beste match vormt 
tussen de noden van de organisatie en de 
mogelijkheden van de medewerker.  

Na deze week start de medewerker meestal 
in één van onze instroomfuncties. In 
uitzonderlijke gevallen start de medewerker 
meteen in een kritische functie, dit zijn meer 
complexe jobs waar extra opleiding voor 
nodig is. 

Na één maand volgt een POP-gesprek. We 
bespreken samen ontwikkelingskansen die 
de medewerker heeft. Dit gesprek mondt uit 
in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP 
dus) met actiepunten. Het POP-gesprek 
wordt jaarlijks herhaald.  

Ook na één maand is er een opvolggesprek 
met de sociale dienst. We bespreken de 
eerste werkervaringen. 

Na 1/2 week

Match met 
business unit

Screening om 
competenties te toetsen

Na 1 week

Start in kritische functie

Start in instroomfunctie

Na 1 maand

Opvolggesprek met 
sociale dienst

POP-gesprek
Voorbereiding en 
opleiding voor job

Kennismaking met 
elkaar en organisatie

Jobcompetenties

Eerste werkdag

Tijdens een instroomtraject zijn 
verschillende evaluatiemomenten. Bij een 
positieve evaluatie wordt het contract 
van de nieuwe medewerker verlengd. Het 
instroomproces eindigt bij een duurzame 
tewerkstelling met een vast contract van 
onbepaalde duur. 

2.2 Talent Academy.  
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traject met de medewerker en met de 
werkleider. Als het nodig is, schakelen we 
een loopbaancoach in, dat wil zeggen als 
er niet-job-gerelateerde problematieken 
spelen. Na één jaar beslissen we samen 
met alle partijen of we het traject afronden, 
verlengen of stopzetten. 

Wat merken we? Er wordt in de dagelijkse 
werking meer stilgestaan bij ontwikkeling en 
talent. Onder meer omdat er in elke afdeling 
minstens één keer per maand bewust tijd 
voor wordt gemaakt.  

Naast tal van mooie interne verhalen, 
is één opstroomverhaal in het bijzonder 
bijgebleven in 2021. Bij onze klant Astra 
Sweets was de pensionering van de 
kantinemedewerkster gepland tegen het 
einde van het jaar en werd gevraagd of we 
mee konden nadenken over een mogelijke 
oplossing. Na een interne oefening rond 
talentidentificatie werd een medewerkster 
van onze refter- en onderhoudsploeg 
geïdentificeerd als mogelijke opvolgster. 
Samen met de personeelsdienst van Astra 

Doorstroom & opstroom 

Doorstroom en opstroom zijn twee 
manieren waarop medewerkers zich 
ontwikkelen naar kritische functies 
binnen A-kwadraat. Er is één verschil: een 
doorstroomtraject leidt naar een functie 
mét ondersteuning, een opstroomtraject 
naar één zonder ondersteuning.  

Verder loopt zo’n traject min of meer gelijk: 

We kijken waar in onze organisatie er 
kritische functies zijn en zetten daarvoor 
interne vacatures open. We identificeren 
talent bij onze huidige medewerkers en 
stellen een opleidingsplan op. Dat plan 
en de bijbehorende doelen bespreken 
we tijdens een startoverleg met de 
medewerker. Na één, drie, zes en negen 
maanden overlopen we het afgelegde 

Doorstroom en opstroom zijn 
twee manieren waarop medewerkers 
zich ontwikkelen naar kritische 
functies binnen A-kwadraat.Ja
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TABEL — DUURZAME LOOPBANEN EN 
DOORSTROOM VAN MAATWERKERS

Aantal maatwerkers dat in dienst is 

getreden tijdens het kalenderjaar

40

Aantal maatwerkers dat uit dienst is 

getreden tijdens het kalenderjaar

31

Aantal maatwerkers dat intern is door-

gestroomd tijdens het kalenderjaar

54

Aantal maatwerkers dat extern is door-

gestroomd tijdens het kalenderjaar

1

Sweets werden een functie-omschrijving 
en competentieprofiel opgemaakt. Eind 
2021 ging er een opleidingstraject van 
start, begeleid door onze Talent Coach en 
onze werkleider ter plaatse. We kunnen 
nu al besluiten dat dit een winwinverhaal 
is, zowel voor de klant als voor de 
medewerkster die naar een job met meer 
verantwoordelijkheden is gegroeid. Het is 
onze uitdrukkelijke hoop om de komende 
jaren meer van deze verhalen te kunnen 
vertellen, zeker ook mensen met een ‘artikel 
60’-statuut waar het eerste traject kan 
uitmonden in doorstroom en duurzame 
tewerkstelling in het reguliere circuit.
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Opleiding 

Bijzondere aandacht geven aan vorming en 
opleiding staat in onze missie vermeld. Dat 
moeten we dus ook waarmaken.

In 2021 domineerden corona en de 
daarbij horende maatregelen opnieuw 
de organisatie van opleidingen. In de 
eerste jaarhelft hebben we nagenoeg alle 
klassikale opleidingen moeten opschorten. 
Andere, zoals de basisopleiding voor 
onze nieuwe werkbegeleiders, zijn virtueel 
doorgegaan. Natuurlijk hebben een aantal 
medewerkers daardoor nieuwe 
vaardigheden ontwikkeld op het 
gebied van digitaal overleg, 
toch voelden we vooral dat de 
effectiviteit van opleidingen voor 
een stuk verloren ging. In normale 

18.678 
UREN

OPLEIDING 
MAATWERKERS

omstandigheden vindt deze vorming 
immers plaats met een tiental collega’s en 
is het de bedoeling te leren van elkaars 
ervaringen en inzichten. 

Maar er waren opleidingen die wel konden 
plaatsvinden. Zoals ook de voorgaande 
jaren het geval was, maakt opleiding een 
belangrijk deel uit van het instroomproces 
van nieuwe medewerkers. 

Alle maatwerkers die zijn gestart in 
2020 en 2021 volgden in het najaar 

de jaarlijkse cursus ‘Werk en 
werknemer’.

Iedere medewerker krijgt ook 
een jaarlijkse opfrissing van de 

basisinformatie. Opleiding maakt een belangrijk
deel uit van het instroomproces
van nieuwe medewerkers.
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2.3 Welzijn & veiligheid.  

Arbeidsongevallen 

Het aantal arbeidsongevallen en de 
frequentiegraad was in 2021 opnieuw hoger 
dan in 2020, vooral in de eerste jaarhelft. 
Ondanks het hoge aantal ongevallen in 
2021, blijft de ernstgraad relatief laag: de 
ongevallen hadden vaak een klein verlet tot 
gevolg. 

De frequentiegraad geeft de verhouding 
weer tussen het totale aantal 
arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats) 
en het aantal gewerkte uren. De ernstgraad 
geeft de verhouding weer 
tussen het aantal 
werkelijk verloren 
kalenderdagen door 
arbeidsongevallen 
(op de arbeidsplaats), 
en het aantal uren 
blootstelling aan het 
risico (gewerkte uren). AFWEZIGHEID 

IN UREN DOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN

3.273 
UREN
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TABEL — GEWERKTE DAGEN EN  
VERDELING AFWEZIGHEDEN

Aantal effectief 

gewerkte uren

754 148 u

Ziekte   113 748 u

Arbeidsongevallen 3 273 u

Tijdelijke werkloosheid 22 575 u

Veiligheidscampagnes 

In 2020 werd er een coronawerkgroep 
opgericht om de coronamaatregelen uit te 
werken en op te volgen. In 2021 werd die 
omgevormd tot de “werkgroep preventie 
& welzijn”, die ook na de coronapandemie 
maandelijks zal bijeenkomen om acties 
rond preventie en welzijn te bespreken.

Omwille van het hoge aantal ongevallen 
tijdens het woonwerkverkeer, werd in 
2021 specifiek een campagne rond veilig 
verkeer uitgewerkt. Enerzijds gericht 
op sensibilisatie rond veiligheid en 
zichtbaarheid in het verkeer in de donkere 
dagen van het eindejaar, anderzijds met het 
oog op de organisatie van fietscontroles 
voor medewerkers begin 2022. 

In de interne nieuwsbrief die elk kwartaal 
verschijnt, wordt telkens een veiligheidstopic 
opgenomen.

Omwille van de coronamaatregelen 
was telewerk lange tijd verplicht waar 
mogelijk. In 2021 maakten we parallel ook 
een beleid rond occasioneel telewerk op. 
Het is een kader om thuiswerk ook na de 
coronaperiode mogelijk te maken zodat 
medewerkers hun woonwerkverkeer kunnen 
beperken of focustijd kunnen inbouwen.

Ook na de coronapandemie
komt de werkgroep preventie & welzijn
maandelijks samen.Ja
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3. Een betrouwbaar verlengstuk
 zijn van het productieproces
 van klanten.

3.1 Waardepropositie.

Begin 2021 voerden we verschuivingen 
door in onze organisatiestructuur. Het 
management van de business units werd 
herschikt en meer geclusterd. De streng 
genormeerde activiteiten in de business 
units Health en Food worden sinds 
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 heeft de 
voormalige grafische afdeling verbreed tot 
Value Added Services voor verschillende 
sectoren en types van klanten. De 
sterke groei van onze samenwerking 

met Cartamundi zorgde ervoor dat we 
hier uitdrukkelijk ruimte geven in onze 
organisatiestructuur, met Jos Bloemen als 
verantwoordelijke.

Naast onze dienstverlening voor 
medewerkers, is die voor klanten een 
tweede kernproces voor A-kwadraat.
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Geschikt voor u. 
A-kwadraat is een betrouwbaar verlengstuk van uw productieproces. 

We kiezen voor …

 een brede dienstverlening  

in manueel verpakkings- en assemblagewerk 
voor verschillende sectoren

met Value Added Services 
in onze eigen productiehallen

en bij u op locatie

 een specifieke expertise in vier sectoren 

      Health de juiste mensen en condities  
  om medische producten te verwerken

    Food open en gesloten voeding veilig 
  verwerken en tot in de puntjes afwerken

  Wood expertise in duurzame houtproducten 
  voor de professionele markt

   Green duurzaamheid primeert in de zorg 
  voor openbaar en privaat groen 

Met onze flexibiliteit en vanuit een constructieve ingesteldheid vinden we 
oplossingen op uw maat. Kortom: A-kwadraat is geschikt voor u.
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In de loop van het jaar stelden we de 
propositie voor alle business units nog eens 
op scherp. Wat zijn nu écht onze troeven 
voor klanten? In het algemeen klinkt dat zo:

A-kwadraat is een 
betrouwbaar verlengstuk 
van het productieproces van 
klanten. Als maatwerkbedrijf 
kiezen we voor een 
brede dienstverlening 
in activiteiten die voor 
verschillende sectoren een 
meerwaarde bieden en voor 
een specifi eke expertise 
in vier sectoren. Dat doen 
we zowel in onze eigen 
productiehallen als bij de 
klant op locatie.  

We nemen graag hieronder de ruimte om 
voor de verschillende business units de 
belangrijkste waarde-elementen naar voor 
te brengen. 

3.2 Business units. 

De totale omzet is in 2021 met 16% 
toegenomen tot 10.654.818 euro. Daarmee 
zitten we bijna terug aan het resultaat van 
2019. De verdeling tussen de business units 
is in grote lijnen dezelfde gebleven.

TOTALE 
OMZET

10.654.818  
EURO

GRAFIEK — BUSINESS UNITS

Cartamundi 
10,95% Health

23,12%

Food
4,46%

Wood 
17,8%

Green 
7,64%

VAS 
15,42%

Locations 
20,60%
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  Health 

Voor het verwerken van producten 
uit de farmaceutische, medische of 
gezondheidssector zijn kwaliteitsgaranties 
vitaal. Die kunnen wij bieden dankzij 
de juiste mensen, sectorspecifieke 
infrastructuur en een doorgedreven 
kwaliteitssysteem. Dat bewijzen ook de 
certificaten waaronder we werken. 

Mensen met oog voor detail 
Onze medewerkers hebben de skills om 
medische producten accuraat te verwerken. 
Met de grootste nauwkeurigheid verpakken, 
assembleren en herwerken ze medicijnen en 
medische hulpmiddelen. 

Infrastructuur 
Medische producten vragen om een 
gecontroleerde omgeving. Om een zuivere 
werkomgeving te garanderen, beschikt 
A-kwadraat over een cleanroom ISO 
8 (klasse D). In deze ruimte ligt de 
aanwezigheid van kleine deeltjes (diameter 
0,5µm, 1µm en 5µm) in de lucht tien keer 
lager dan in de atmosfeer. 

Kwaliteitssysteem 
Onze interne kwaliteitsdienst waakt 
over alle producten. We garanderen 
nauwgezette werkinstructies, een 
efficiënt opvolgingssysteem, aandacht 
voor verbeteracties en ingebouwde 
controlepunten. We documenteren het hele 
verwerkingsproces. 

A-kwadraat beschikt over volgende 
certificaten: 

 – Good Manufacturing Practice (GMP)  
Een certificaat van het FAGG (Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten) voor het secundair 
verpakken van geneesmiddelen. 

 – ISO 13485 Medical Devices  
A-kwadraat voldoet aan alle veiligheids- en 
kwaliteitseisen voor medische hulpmiddelen. 

 – ISO 9001  
Kwaliteitsmanagementsysteem dat onder 
andere de focus op de klant, betrokkenheid 
van medewerkers en continue verbetering 
centraal zet. 
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Focuspunten in 2021 
De herschikking van de business units die 
in januari 2021 inging, had onder meer 
als doel om gelijkaardige activiteiten 
voor verschillende sectoren beter af te 
stemmen. Concreet zijn zowel de Health- 
als de Food-sector sterk gereguleerd. Anje 
Vermeiren kwam aan het hoofd te staan 
van beide business units. In 2021 is ingezet 
op de uitwisseling van ideeën en ervaring 
tussen Health en Food op alle niveaus. Op 
bepaalde vlakken kunnen we zelfs spreken 
van één team. In het verlengde daarvan 
werd een visuele planning uitgewerkt: nu 
is er een gezamenlijk beeld op de planning 
voor hoofdwerkleiding en werkleiding. 

Zowel binnen Health als Food doorlopen 
we elk jaar meerdere audits. Dat vraagt 
keer op keer veel focus – je zou zelfs van 
bloed, zweet en tranen kunnen spreken – 
maar de beloning bij een positieve uitkomst 
is navenant. Dat was het afgelopen jaar het 
geval voor externe evaluaties door Kela, 
Added Pharma en ISO 13485.  

In 2021 startten we de samenwerking met 
Added Pharma op. Het grote enthousiasme 
en de wederzijdse waardering gaf ons team 
veel energie. We konden in het eerste jaar 
maar liefst 2 miljoen spuiten verwerken. Ook 
konden we voor S-Biomedic aan de slag 

gaan. Van beide klanten merken we het 
duidelijke engagement voor onze sociale 
missie, het respect voor onze medewerkers 
en de trots om de samenwerking uit te 
dragen. Het opstarten van nieuwe projecten 
betekent voor ons telkens een boeiende 
uitdaging: toegankelijkheid van taken, 
kwaliteit van het product en optimaal 
rendement nastreven, samen met mensen 
en niet ten koste van mensen.

Toegankelijkheid van taken, 
kwaliteit van het product en 
optimaal rendement nastreven, 
samen met mensen en niet ten koste van mensen.Ja
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“De eerste coronapiek was al te gek voor Added 
Pharma. Wij leveren onder andere lege, gesteriliseerde 
spuiten aan ziekenhuisapotheken, dat noemen we 
SmartSyringe. En de vraag daarnaar steeg sterk. 

Onze assemblage unit in Nederland maakte de multipacks 
met spuiten klaar voor ons, maar we kregen het nieuws dat 
zij er eind 2020 mee zouden ophouden. Toen moesten we 
ontzettend snel schakelen. 

In die periode moesten de tweede en de derde golf nog 
komen. Toch hebben we het voor elkaar gekregen om in 1,5 

Jacqueline Wijsman, 
Marketing & Product Manager Added Pharma

à 2 maanden de productie bij A-kwadraat goed op te zetten 
met acceptabele output en kwaliteit, en met blije mensen.

Je assemblage unit moeten verplaatsen is erg vervelend, maar 
tegelijkertijd betekent het een opportuniteit om verbeteringen 
te kunnen doorvoeren. We zijn een maand bezig geweest met 
de routing te optimaliseren. Want hoe minder de producten 
worden weggezet en weer opgepakt, hoe beter. 

Gaandeweg hebben we aangevoeld dat we elkaar als 
bedrijven begrijpen. We passen bij elkaar. Ik zie almaar meer 
parallellen tussen onze manieren van werken.”
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  Food 

Klanten kunnen bij A-kwadraat terecht om 
open en gesloten voeding te verwerken, 
daarvoor hebben we immers de certificaten 
en de infrastructuur. Wat doen we onder 
meer? Bulkproducten verpakken, handmatig 
assortimenten samenstellen, displays 
bouwen, verpakkingen bestickeren of 
visuele controles uitvoeren. Eenmaal ze in 
de winkel liggen, moeten zulke producten 
doen watertanden. Onze mensen zorgen 
voor een product dat af is tot in de puntjes. 

Voedselveiligheid primeert 
A-kwadraat draagt voedselveiligheid hoog 
in het vaandel. We kunnen levensmiddelen 
en voeding in een geconditioneerde ruimte 
verwerken. Ook houden we rekening met 
mogelijke allergenen. Ons systeem van 
traceability laat toe om elke stap van 
het proces nauwgezet op te volgen en te 
controleren. Zo verzekeren we de veiligheid 
van elk product voor de consument. 

Precies goed 
Iedereen heeft zo zijn talenten. Die van 
onze mensen: oog voor detail. Met veel 
toewijding verwerken we producten en zijn 
we trots op een precieze afwerking. Want 
wij weten dat we niet alleen voor klanten 
werken, maar ook voor de klanten van 
klanten. In de planning, het stockbeheer 
en ons contact beogen we dezelfde 
nauwkeurigheid. 

Certificaten 
A-kwadraat beschikt over volgende 
certificaten. 

 – BRCGS  
BRCGS is een globaal erkend certificaat voor 
voedselveiligheid en verpakkingsmaterialen. 
Meer dan 25.000 bedrijven in 130 
verschillende landen hanteren deze 
standaard. Dat garandeert een vlotte, 
soepele samenwerking volgens de normen 
van de voedingsindustrie. 

 – ISO 9001  
Kwaliteitsmanagementsysteem dat o.a. 
de focus op de klant, betrokkenheid van 
medewerkers en continue verbetering 
centraal zet. 
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Focuspunten in 2021 
De belangrijkste zaken kwamen al aan 
bod in de paragraaf over Health, vermits 
beide business units zo geïntegreerd 
mogelijk werken. Specifiek voor Food werd 
ons BRCGS-certificaat in 2021 positief 
geëvalueerd en vernieuwd. We kregen ook 
een positieve evaluatie van Lidl, zij kwamen 
checken of de producten die we afwerken 
en die in de supermarkt liggen, helemaal 
in orde zijn. We mochten een nieuw 
koekjesproject opstarten met Chocolaterie 
Verleye en kregen nieuwe opdrachten van 
pralinefabrikant Limar.

Ons BRCGS-certificaat 
werd in 2021 positief 
geëvalueerd en vernieuwd.
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  Wood 

Voor houtleveranciers, houtverwerkers 
en groothandels is A-kwadraat 
een onafhankelijk en betrouwbaar 
verlengstuk van het productieproces. 
Wij produceren massief en half-massief 
parket, halffabricaten, schaven gevel- en 
buitenhout, herwerken oude partijen en 
verwerken lokaal hout. Wij bouwen graag 
duurzame partnerschappen uit, maar 
staan evengoed klaar om tijdelijke pieken 
op te vangen, correcties aan te brengen 
of een oplossing op maat te bieden op 
buitengewone vragen. 

Onze expertise 
A-kwadraat heeft al meer dan 35 
jaar ervaring in houtbewerking. We 
hebben de mensen, de vaardigheden 
en de infrastructuur om hoogwaardige 
houtproducten te produceren, inclusief 
het duurzame gebruik van zeldzame 
houtsoorten. Ook staan we dichtbij 
de grondstofketen en hebben we een 
breed internationaal netwerk ontwikkeld 
doorheen de jaren. 

Eerst en vooral zijn we een parketspecialist. 
In onze schaverij ligt de nadruk op de 
productie van massief en half-massief 
parket. 

Verder schaven we gevel- en buitenhout, 
waaronder diverse soorten gevelbekleding, 
terrasplanken, damwanden, plinten en 
deurlijsten. 

In onze meubelmakerij produceren 
we halffabricaten, zoals traptreden en 
tafelbladen. Het herzagen, splitten en 
oplatten gebeurt in onze zagerij waar we 
tevens diverse oude materialen herwerken 
zodat ze klaar zijn voor een tweede leven. 

Tot slot staan we altijd open voor nieuwe 
ideeën. Onder meer de verwerking van 
lokaal hout, de uitvoering van speciale 
projecten of restauraties. 

Korte keten 
De houtmarkt is heel internationaal 
gericht. Zowel vanuit logistiek als 
vanuit duurzaamheidsoogpunt kan het 
een meerwaarde betekenen om een 
betrouwbare partner te hebben in België 
of – ruimer – in West-Europa. A-kwadraat 
wil die rol graag waarmaken voor 
internationale kmo’s in de sector. 

We willen graag onze partners goed 
kennen en ontzorgen met onze aanvullende 
expertise. Wij zijn trots om hun product 
mee te mogen realiseren. A-kwadraat 
garandeert kwaliteitsvolle houtproducten 
Made in Belgium. 
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Duurzaamheid primeert 
Hout blijft het duurzame materiaal van 
de toekomst. A-kwadraat wil mee aan de 
kar trekken om het segment circulair en 
duurzaam hout te doen groeien. Regelmatig 
bereiken ons vragen rond resthout tot 
nieuwe producten verwerken, afvalhout 
upcyclen, gekapte bomen een tweede leven 
geven. Op zulke vragen trachten wij een 
antwoord te bieden. 

Focuspunten in 2021 
2021 was bijzonder onrustig voor de 
houtmarkt. Dat begon al in het laatste 
kwartaal van 2020 en heeft zich voortgezet 
gedurende het volledige werkjaar. De 
toelevering van grondstoffen was moeilijk 
en de prijzen van materialen die we zelf 
aankopen rezen de pan uit.  

Net als in andere business units en 
bedrijven hadden we te kampen met 
coronagevallen en vooral quarantaine-
afwezigheden. Het maken van 
werkplanningen was daarom week na week 
een uitdaging.

A-kwadraat wil mee aan de kar trekken 
om het segment circulair en duurzaam 
hout te doen groeien.Ja
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 Green

Openbare besturen willen een levendige 
omgeving tot stand brengen voor hun 
inwoners. Bedrijven willen terreinen 
aangenaam inrichten voor werknemers 
en klanten. Zorginstellingen willen groene 
ruimtes creëren waar bewoners of 
patiënten rust vinden en ontspannen. 
Particulieren houden van een stijlvolle, 
verzorgde tuin. A-kwadraat staat klaar voor 
grote werken en kleine klusjes, en zorgt voor 
een aangename omgeving.

Duurzaamheid primeert
Wij pakken onze groenzorg duurzaam 
aan en zetten in op drie aspecten. Ten 
eerste, maximaal inzetten van elektrisch 
aangedreven materiaal. Wanneer 
tweetaktmachines onvermijdelijk zijn, 
gebruiken we enkel milieuvriendelijke 
acrylaatbenzine. Ten tweede, een 
gescheiden afvalverzameling en optimale 
afvalverwerking. Ten derde, pesticidenvrij 
beheer. In plaats daarvan kiezen we 
voor manueel onderhoud, thermische 
onkruidbranders of borstelmachines.

Meer dan onderhoud
Onze ploegen staan klaar om publiek en 
privaat groen te onderhouden. Daarnaast 
kunnen ze nog heel wat andere taken 
uitvoeren, zoals ecologische oplossingen 
tegen de processierups, aanplantingen, 
plaatsen van omheiningen, opruimen van 
zwerfvuil, enzovoort.

Focuspunten in 2021
De weergoden hebben ons in 2021 een 
poets gebakken. Door de vochtige zomer 
groeide het onkruid sneller dan onze 
ploegen het konden wieden. Ook het 
succes van de ‘Maai Mei Niet’-campagne 
hebben we gevoeld. Een positief initiatief 
om de biodiversiteit te verbeteren, maar 
het zorgde er wel mee voor dan onze 
groenploegen in juni voor een enorme 
uitdaging stonden.
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  Value added services

De activiteiten waarin we goed zijn 
geworden, zijn vaak ook toepasbaar in 
andere domeinen. Onze value added 
services zijn er voor elk bedrijf dat nood 
heeft aan versterking op het gebied van 
manueel verpakkings- en assemblagewerk. 
Elke nieuwe vraag - hoe vreemd ook - 
bekijken we met een open geest.

Focuspunten in 2021
Net als in de rest van de organisatie, was 
2021 een stabiel jaar voor de business unit 
Value Added Services (VAS). En dat is 
positief, want na de herschikking van de 
grafische afdeling eind 2020 en de opstart 
van VAS in 2021 konden we niet op beter 
hopen. 

Twee productieruimtes van VAS werden 
herschikt. In de ene ruimte bleek de 
opstelling van de band beter te kunnen, 
daardoor kon bijvoorbeeld op- en 
afstapelwerk sterk worden verminderd. 

Door activiteiten in één lijn te integreren, 
zien we verbeteringen op het vlak van 
logistiek, materiaal en ergonomie. Ook 
de bureauruimte werd samengevoegd 
om de uitwisseling en overdracht tussen 
werkleiders te vergemakkelijken. Door de 
herinrichting kwam er een grote open 
ruimte in één afdeling, die wordt nu ingezet 
voor de tijdelijke opstart van nieuwe orders 
en projecten. 

Dergelijke lean-initiatieven worden 
genomen door de hoofdwerkleiding, in 
samenspraak met de werkleiding. Na de 
aanpassingen komen werkleiders uit andere 
afdelingen de nieuwe opstelling bekijken, 
en wordt er gesproken over de voor- en 
nadelen. We hebben vastgesteld dat nadien 
initiatieven zijn genomen om ook op de 
eigen afdeling verbeteringen te identificeren 
en door te voeren.
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  Locations

A-kwadraat voert een groot deel 
van de activiteiten uit in aangepaste 
productiehallen in Turnhout en in Gierle. Is 
een product moeilijk te verplaatsen, vraagt 
het transport een te grote administratieve 
inspanning of zoekt een klant nog helpende 
handen op de werkvloer? In dat geval 
kan een klant een beroep doen op de 
locatieteams van A-kwadraat.

Bij werk op locatie komt een gemotiveerde 
ploeg het werk ter plaatse uitvoeren. 
A-kwadraat leidt de medewerkers en 
mogelijke vervangers op, zodat de klant 
zonder zorgen de taken kan uitbesteden. 
Een begeleider van A-kwadraat stuurt en 
begeleidt het team. Onze begeleider is het 
aanspreekpunt voor de planning en de 
dagelijkse gang van zaken.

Focuspunten in 2021
In 2021 startten we op bij een nieuwe 
locatieklant: Meynendonckx, een 
gevestigde waarde in chocolade en 
confiserie. We konden onze samenwerking 
met Vos Logistics verderzetten en ook bij de 
andere locatieklanten voelden we alsmaar 
meer continuïteit. De sleutel daarvoor blijft 
onze strategie van proactieve ontzorging.

Op verschillende locaties introducteerden 
we het gebruik van SharePoint om de 
communicatie en informatie-uitwisseling 
te vergemakkelijken. De verbetering 

De sleutel voor de continuïteit 
bij onze locatieklanten 
is proactieve ontzorging.

was meteen voelbaar. Toch blijft goed 
communiceren, met name geschikte 
communicatiemiddelen ter beschikking 
hebben, een grote uitdaging voor 
locatiewerk. Volgend jaar willen we daarin 
verdere stappen zetten.
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Bij Soudal is de focus op lean verbeteringen 
in 2021 heel belangrijk gebleken. Het heeft 
onder meer geleid tot een reorganisatie in 
de werkopstelling, waardoor we op vraag 
van Soudal een grotere output gerealiseerd 
hebben, met een beter rendement én 
met meer doelgroepwerknemers aan het 
werk. Die lean-aanpak realiseren we in 
nauwe samenwerking met begeleiding 
en medewerkers. Dat leidt onder meer tot 
verbeteringen op het vlak van ergonomie. 
Ook op de andere locaties is er trouwens 
meer aandacht gegaan naar ergonomische 
opstellingen.
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 Cartamundi

Cartamundi blijft een van de sleutelklanten 
voor A-kwadraat. De groei van de 
afgelopen jaren leidde tot de inrichting 
van een aparte business unit voor 
Cartamundi begin 2021. De belangrijkste 
opdracht is het assembleren en 
verpakken van zogenaamde collectables 
of verzamelkaarten. Dit zijn complexe 
producten waar veel handwerk aan te pas 
komt, want elk product is anders.

Focuspunten in 2021
Nauwe samenwerking en opvolging werd 
in 2021 nog belangrijker. Vooruitkijken 
naar jaarplannen en kort op de bal spelen 
met wekelijkse planningsvergaderingen is 
absoluut noodzakelijk.

Flexibiliteit blijft voor A-kwadraat een heel 
belangrijke troef, zowel voor organisatie als 
voor medewerkers. Daardoor kunnen we 
onverwachte omstandigheden bij de klant 
opvangen, maar evengoed kunnen we 
omgaan met interne verschuivingen. 

Flexibiliteit blijft voor A-kwadraat 
een heel belangrijke troef, zowel voor 
de organisatie als voor medewerkers.Ja
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3.3 Digitalisering.

ERP

Hoog op de agenda het afgelopen jaar 
stond de keuze voor een nieuw ERP-
pakket. Dat wil zeggen een overkoepelend 
computersysteem waarin alles wat een 
organisatie doet, samenkomt. Onder meer 
producten, informatie over leveranciers 
en klanten, bestelbonnen, stockbeheer, 
magazijnprocessen, boekhouding, worden 
in één systeem ondergebracht.

Waarom hebben we een nieuw ERP-
pakket nodig? Na de fusie tussen Alito 
en Amival zijn we twee aparte systemen 
blijven gebruiken. Bovendien is de huidige 
technologie bijna vijftien jaar geleden in 
gebruik genomen en dus verouderd. Op 
dit moment zijn aankoop en boekhouding 
bijvoorbeeld niet geïntegreerd en worden 
magazijnen niet volledig digitaal beheerd. 
Op sommige vlakken voldoet ons systeem 
niet meer aan de eisen die we zelf stellen 
en aan de verwachtingen van klanten. Een 
nieuw systeem moet daaraan tegemoet 

komen en handiger zijn in gebruik voor alle 
betrokkenen.

Kortom, hoog tijd voor een update en de 
overstap naar een cloud-oplossing.
 
De eerste stappen van het traject werden 
al genomen in 2020. Aan het einde van het 
jaar werd een partner en pakket gekozen: 
9altitudes begeleidde vanaf 2021 de 
implementatie naar Microsoft Dynamics 
Finance and Operations. 

Het grootste deel van 2021 werden 
voorbereidingen getroffen. Uiteindelijk 
startten we in september met een 
beperkte groep van key users. Zij 
volgden verschillende opleidingen en de 
laatste maanden van het jaar werden 
designsessies georganiseerd om te kijken 
hoe de processen van A-kwadraat in elkaar 
zitten, en hoe ze kunnen worden ingepast 
in het ERP-systeem.

Eind 2021 betekende niet het einde van het 
traject. We plannen het nieuwe systeem uit 
te rollen in het najaar van 2022. 
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Cyber security

De overgang naar cloud service heeft 
ook nadelen, dat merkten we al bij de 
overschakeling naar SharePoint. Er is 
meer kans op lekken en cyber security 
wordt een thema om echt mee bezig te 
zijn. Sinds we een aantal jaar geleden een 
grotere ‘besmetting’ vaststelden, hebben 
we meer ingezet op digitale beveiliging. 
Door accounts af te schermen, rechten 
te beperken, vreemde mails te vlaggen. 
Voor de meest gevoelige Microsoft-
accounts, gebruiken we nu steevast 
multifactorauthenticatie.

We testen onze veiligheid regelmatig door 
zelf phishingcampagnes intern uit te sturen. 
Zo kunnen we opvolgen wie gevaarlijke 
mails opent en zelfs wachtwoorden of 
andere gegevens deelt. Op die manier 
kunnen we het bewustzijn rond phishing 
verhogen. We zien het ook als onze taak 
om medewerkers daarin te sensibiliseren en 
versterken. 

Digital marketing

In 2021 ging opnieuw veel aandacht naar 
de digitale kanalen van A-kwadraat. De 
website kende een grondige update: de 
waardeproposities voor de verschillende 
sectoren en voor onze bredere value added 
services werden geherformuleerd en anders 
gestructureerd, en klantenverhalen werden 
opgetekend en kregen een eigen plek op de 
website.

Al enkele jaren zetten we in op 
zoekadvertenties met Google Ads. In 
2021 werden de advertenties grondig 
gereviseerd. De doelstellingen zijn 
meervoudig: A-kwadraat als sterk merk 
naar buiten brengen, nieuwe medewerkers, 
begeleiders en jobstudenten aantrekken, 
en potentiële klanten in verschillende 
sectoren bereiken. Verder zetten we in op 
displayadvertenties.

Collega’s die een 
artikel 60-traject volgen
 Iedereen inbegrepen 

Als organisatie wil A-kwadraat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dat doen we op 
verschillende manieren. Door zorg te dragen voor 
het milieu. Maar ook door zorg te dragen voor elkaar. 
Daarom stelt A-kwadraat regelmatig mensen te werk via 
een artikel 60-traject. Maar wat is dat nu juist?

Artikel 60 is een initiatief van het OCMW om mensen met weinig 
tot geen werkervaring in de arbeidsmarkt te integreren. Voor, 
tijdens en na het traject zorgt een begeleider van het OCMW 
voor de nodige ondersteuning.  

Het traject bereidt medewerkers voor op een duurzame 
tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Samen met hun 
begeleider werken ze aan omgaan met regels en afspraken, 
werkattitude en allerhande vaardigheden. 

Sinds 2019 heeft A-kwadraat een structurele samenwerking met 
het OCMW van Turnhout om medewerkers in dienst te nemen via 
artikel 60. Zij gingen aan de slag in de Business Unit Locations. 

Sindsdien hebben we al trajecten opgestart op de volgende 
afdelingen: 

• BU Locations 
• BU Wood 
• BU Green 
• Poets 

Dankzij deze uitbreiding kunnen medewerkers in een artikel 
60-traject op verschillende afdelingen en in verschillende functies 
werkervaring opdoen.  

Vorig jaar hebben we de samenwerking met het OCMW van 
Turnhout verder versterkt. Daardoor konden we in totaal een 
tiental medewerkers tewerkstellen via artikel 60. In 2022 willen we 
dat aantal graag verdubbelen. 

Daarnaast hebben we contact opgenomen met een aantal lokale 
besturen in de Noorderkempen. Vanaf dit jaar wil A-kwadraat 
ook in de omgeving van Hoogstraten een meerwaarde zijn voor 
medewerkers en klanten.

• Administratie 
• Boekhouding 
• Interne productie bij A-kwadraat 

 Veiligheid 
Wat is phishing? Phishing is een vorm van oplichting waarbij 
de oplichters persoonlijke of financiële gegevens van hun 
slachtoffers proberen te achterhalen. Meestal online of via 
mail, maar soms ook via post, telefoon of sms. 

Oplichters willen zo geloofwaardig mogelijk overkomen. 
Ze doen zich bijvoorbeeld voor als bank, bekende organisatie 
of officiële instelling.  

Phishing: beter voorkomen 
dan genezen 

Deze e-mail is een voorbeeld van phishing

De koers van A-kwadraat 
Een tijdje geleden kregen alle 
medewerkers van A-kwadraat een 
traktatie met de boodschap “A² gaat 
naar Hoogstraten”. Maakte dat jou ook 
nieuwsgierig?

We mogen alvast iets verklappen: A-kwadraat 
heeft een productieruimte gevonden in 
Hoogstraten, op industrieterrein De Kluis.  

A-kwadraat gaat naar 
Hoogstraten

Hoe kan je phishing herkennen?  
Ontvang je een e-mail, brief of berichtje waarin een organisatie 
jou om geld vraagt? Dan moet je extra voorzichtig zijn. De kans is 
groot dat het bericht eigenlijk van een oplichter komt. 

Er is wel een makkelijke manier om phishingmails te herkennen. 
Plaats jouw muis op het onderwerp van de mail, zonder erop te 
klikken. Als het e-mailadres van de afzender uit gekke woorden 
bestaat, is het e-mailadres waarschijnlijk ongeldig.  

Beter voorkomen dan genezen.  
• Hou je e-mailadres altijd privé. Zet het nooit openbaar op 

het internet, zo kan je voorkomen dat oplichters aan jouw 
mailadres komen. 

• Geef je e-mailadres niet zomaar door om je in te schrijven 
voor een digitale nieuwsbrief of om mee te doen aan een 
online wedstrijd. Denk eerst goed na of de organisatie wel 
betrouwbaar is. 

• Klik niet op ‘afmelden’ in spammails. Daarmee toon je juist dat 
jouw e-mailadres gebruikt wordt.  

• Geef nooit zomaar bankgegevens door. De code van je 
bankkaart mag niemand ooit hebben, zelfs bankmedewerkers 
zullen er nooit om vragen. 

Wat te doen bij phishing? 
Word je zelf het slachtoffer van phishing?  
- Alle vormen van phishing kunnen gemeld worden op verdacht@

safeonweb.be.  
- Werk je met Hotmail? Dan kan je phishingmails direct melden 

bij de Cyber Crime Unit. Bij Outlook vind je deze mogelijkheid 
terug bij je ongewenste e-mails.  

- Heb je gegevens doorgegeven of een betaling uitgevoerd? Bel 
dan naar je bank om je rekening (tijdelijk) te laten blokkeren of 
bel naar Card Stop (078 170 170).  

Dit artikel kwam tot stand dankzij Zjef Van Hoeck.
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4. Een blik op 2022.

Tewerkstelling uitbreiden  
en verbreden

Elk jaar is het onze doelstelling om het 
contingent – het aantal werkkrachten 
dat A-kwadraat in dienst mag hebben – 
maximaal in te vullen. Maar onze ambities 
reiken ook steevast verder. Vanaf 2022 
hopen we het contingent verder uit te 
breiden door nog meer in te zetten op 
circulaire activiteiten. Daarmee blijven we 
toekomstgerichte jobs creëren. 

De afgelopen jaren werden pilootprojecten 
opgezet rond trajecten voor mensen met 
een leefloon, daar werd in dit verslag al 
over gerapporteerd. In 2022 willen we de 
tewerkstelling uit kansengroepen flink doen 
toenemen in lijn met de noden in onze 
regio. 

Ook het decreet ‘Maatwerk bij individuele 
inschakeling’ zal op 1 januari 2023 ingaan. 
Ter voorbereiding zullen we in 2022 
een intern VOP-beleid uitwerken, voor 
medewerkers die in aanmerking komen 
voor een Vlaamse Ondersteuningspremie.

Business versterken

Het project ‘Maatwerk voor de zorg’ 
verdient in 2022 bijzondere aandacht. Het 
houdt verschillende strategische acties in 
om ons aanbod naar zorgorganisaties te 
optimaliseren en uit te bouwen. Over de vijf 
deelprojecten wordt verderop in dit verslag 
bericht.

De verschillende vestigingen van 
A-kwadraat moeten in 2022 nog meer 

multifunctioneel operationeel in te zetten 
zijn. A-kwadraat 4 in Gierle zal daar na de 
renovatiewerken aan voldoen. Ook in de 
satellietvestiging in Hoogstraten willen we 
verschillende activiteiten uitbouwen en een 
team vast aan het werk hebben.

Blijven investeren in infrastructuur

Onze infrastructuur moet altijd blijven 
evolueren. In 2022 plannen we onder meer 
de implementatie van een nieuw ERP-
pakket, de digitalisering van het healthcare-
magazijn en verbeterde systemen om het 
energieverbruik te verlagen.
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Beste lezer,

Wie ‘duurzaamheid’ hoort, denkt vaak in de eerste plaats aan 
klimaatverandering en alles wat nodig is om de impact ervan te 
beperken. Als je de SDG’s – de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties – erop naleest, valt snel op hoeveel breder 
duurzaamheid eigenlijk is. 

Met de bril van A-kwadraat op, springen een paar sociale thema’s 
in het oog: geen armoede (SDG 1) en kwaliteitsonderwijs (SDG 4) 
leunen heel dicht aan bij onze missie. Daarmee worden zaken die 
wij elke dag doen, expliciet gemaakt en gekaderd in een bredere 
doelstelling. 

A-kwadraat wil een verlengstuk zijn van het onderwijs. Door 
jongeren die het na een studie moeilijker hebben om een 
loopbaan op te bouwen, aansluiting te helpen zoeken. Of door 
het uitbouwen van onze Talent Academy, een project waar in 
2021 veel energie naartoe is gegaan. Het toont tot welke rol onze 
personeelsdienst zich engageert en ik druk graag mijn appreciatie 
uit voor de manier waarop onze maatschappelijke kerntaak zo 
verder wordt ingevuld.

Voorwoord.

De samenwerking met het OCMW van de gemeenten in onze regio 
kadert duidelijk binnen SDG 1. Mensen met een leefloon hebben 
het moeilijk in onze samenleving. Met ons gezamenlijke traject 
bieden we hen kansen om die eerste drempels weg te halen.

Een maatschappij is erbij gebaat om verschillen en ongelijkheid 
niet te hoog te laten oplopen. Daar geloof ik persoonlijk sterk in en 
ik denk velen met mij bij A-kwadraat. Daarom is het zo belangrijk 
dat er kansen worden gecreëerd voor iedereen. 

De sociale duurzaamheid die wij hoog in het vaandel dragen, heeft 
goeie fundamenten nodig om ze in te verankeren. Voor mij betekent 
dat ten eerste een gezonde bedrijfsvoering die ons toestaat om 
te investeren waar het nodig is (SDG 8) en ten tweede als mature 
partner in het maatschappelijk veld staan, in nauwe samenwerking 
met de sociale economie, de publieke sector – denk aan VDAB en 
lokale besturen – en ‘not for profit’-sectoren zoals de zorg (SDG 17).

In de eerste plaats hoop ik dat het ambitieuze beleid dat is 
uitgezet stap na stap wordt gerealiseerd. Persoonlijk zou ik het 
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mooi vinden dat we in de toekomst blijven groeien in ‘meer dan 
werk’ aanbieden. De ondersteuning van medewerkers in het 
maatschappelijke oerwoud van regeltjes is bijvoorbeeld niet onze 
kernactiviteit, maar kan wel een verschil maken voor mensen.

Klimaat is dan wel niet het enige aspect van duurzaamheid, het 
is wel belangrijk en wordt alleen maar belangrijker. Door de aard 
van onze activiteiten hebben we niet de grootste impact, maar we 
moeten doen wat mogelijk is. Bijvoorbeeld door verder te evolueren 
in groene energie, door in ons bouwproject van de komende 
jaren de beste milieutechnieken te integreren, door in onze 

werking mee te denken met klanten 
richting duurzamere verpakkingen, 
werkmethoden, enzovoort.

Ik nodig u uit om onze acties en 
voortschrijdend inzicht van 2021 mee 
te volgen in dit duurzaamheidsverslag.

Guy Tormans
VoorzitterD
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1. Duurzaam ondernemen:
 context.

1.1 Twaalf jaar duurzaam 
ondernemen.

Op 24 september 2021 ontvingen we 
voor de twaalfde keer het Voka Charter 
Duurzaam Ondernemen (VCDO). 
Een goed excuus om te snuisteren in 
twaalf actieplannen en te merken hoe 
duurzaamheid voor A-kwadraat almaar 
belangrijker is geworden.

Infrastructuur

Zeker in de beginjaren hadden veel van 
onze acties te maken met investeringen 
in infrastructuur en het herzien van 
specifieke processen. Denk maar aan 
het aankoopbeleid aanvullen met 
duurzame criteria, de isolatiewaarde 
van de gebouwen verbeteren, gebruik 
van grondstoffen en water onder de 
loep nemen en optimaliseren, duurzame 
mobiliteit makkelijker maken en stimuleren.

Vanaf 2014 zetten we actief in op de 
vergroening van onze bedrijventerreinen. 
Er werden stroken hooiland aangelegd en 
bijna 300 struiken en hoogstambomen 
aangeplant. Er kwamen groenstroken met 
wilde bloemen en kruiden. Een paar jaar 
later werd een groot bijenhotel geïnstalleerd.

In die periode kwam er een nieuw gebouw 
- A-kwadraat 3 - en A-kwadraat 1 werd in 
verschillende stappen gerenoveerd. Recent 
zijn we gestart met de duurzame uitbouw 
en grondige verbouwing van A-kwadraat 4 
in Gierle.
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Energie

Groene energie blijft een belangrijk domein 
voor een duurzame samenleving. In 
2010 installeerden we voor het eerst een 
zonneboiler. De eerste jaren werden onder 
meer milieubelastende lampen vervangen, 
‘slapende verbruikers’ geïdentifi ceerd en 
aangepakt, lekkages opgespoord. In 2013 
werd samen met omliggende bedrijven 
onderzocht of we windenergie konden 
opwekken in de omgeving, uiteindelijk gaf 
de stad Turnhout hiervoor een negatief 
advies.

In 2017 werden zonnepanelen geplaatst 
op A-kwadraat 1 en een tijdje later ook op 
A-kwadraat 2 en 3. Vandaag produceren 
we bijna 20% van ons totale verbruik zelf. 
De resterende elektriciteit kopen we aan en 
bestaat voor 100% uit groene energie.

Verbreding

In 2009 heette het VCDO nog 
Milieucharter. Het hoeft daarom niet te 
verbazen dat onze focus toen lag op het 
verminderen van ons energieverbruik op 
verschillende domeinen, op afvalbeheer en 
op sensibilisering over milieubewustzijn.

Vanaf 2012 werd ‘milieu’ al enigszins 
verbreed tot ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’. Andere relevante aspecten 
werden onder de aandacht gebracht, 
bijvoorbeeld het belang van gelijke kansen, 
transparantie, welzijn en veiligheid op 
het werk. In 2014 schreven we voor het 
eerst een Duurzaamheidsverslag waarin 
verschillende aspecten van MVO aan bod 
kwamen.

Vanaf 2015 defi nieerden we acties met 
betrekking tot ‘de 3 P’s’: People, Planet, 
Profi t. Daarmee zette de evolutie zich 
verder: duurzaamheid betekent op lange 

termijn een positieve relatie aangaan 
met mensen en milieu, en kiezen voor 
een bedrijfsvoering die dat toestaat. We 
zeggen dat duurzaamheid een integraal 
deel uitmaakt van onze werking. Sinds 2016 
staat dat ook nadrukkelijk in onze visie om 
ons engagement te onderstrepen.

Vanaf 2018 duiken in onze actieplannen 
almaar meer verwijzingen op naar de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties. Met als voorlopig 
hoogtepunt de erkenning als SDG Pioneer 
in 2020.
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Betrokkenheid van medewerkers

Als we vandaag terugkijken, hebben 
we altijd geprobeerd om medewerkers 
mee te krijgen. In het begin dus vooral in 
het belang van ‘milieu’. Er waren interne 
communicatiecampagnes, het thema werd 
opgenomen in de functie-omschrijvingen 
en functioneringsgesprekken, en er werd 
een specifieke opleiding rond ontwikkeld.

Doorheen de jaren kwamen tal van 
onderwerpen naar boven: ergonomie, 
omgaan met agressie, samenwerkingen 
met scholen, gezondheidsbeleid, 
medewerkerstevredenheid, diversiteit, werk-
privé-balans.

Maar de belangrijkste stap kwam 
waarschijnlijk in 2018, met de oprichting 
van de VTO-cel. VTO staat voor vorming, 
training en opleiding. Het gaf een structuur 
aan hoe we meer dan alleen werk willen 
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. Sindsdien kunnen 

we talent beter identificeren, hebben 
we opleidingsplannen, doorstroom- en 
opstroomtrajecten. Vandaag draagt de 
VTO-cel een nieuwe, nog meer passende 
naam: Talent Academy. Daar gaan we 
verderop in dit verslag dieper op in.

Stilstaan doet vooruitgaan

Door elk jaar stil te staan bij MVO 
verplichten we onszelf om over onze positie 
te reflecteren en te communiceren. De 
tevredenheidsmeting bij medewerkers vond 
ingang, we deden stakeholderanalyses, 
we stonden stil bij onze waarden en onze 
waardecreatie voor klanten, medewerkers 
en partners. Tot vandaag hechten we 
veel belang aan ‘continue verbetering’ als 
algemeen principe.

Continu verbeteren is trouwens een van 
de basisprincipes van ons kwaliteitsbeleid. 
Ook daar hebben we de afgelopen 
jaren een heel traject in afgelegd, dat 
soms raakpunten of overlap heeft met 
onze MVO-acties. Het kwaliteitstraject 
kreeg een voorlopige apotheose met de 
viersterrenerkenning ‘recognised by EFQM’.

Twaalf jaar VCDO is voor A-kwadraat 
een bijzonder leerrijk traject geweest. En 
we stoppen nog niet, want duurzaam 
ondernemen is nooit af.
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1.2 SDG’s en prioriteiten.

Al sinds ons ontstaan vervlechten we de 
sociale, economische, maatschappelijke 
en ecologische aspecten van ondernemen 
tot een elegant geheel. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) 
is een integraal onderdeel van onze 
werking. Gaandeweg zijn de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties het kader geworden 
waarbinnen we willen werken, onder meer 
omdat ze zo’n integrale benadering van 
duurzaamheid voor ogen houden. 

Maar sommige SDG’s zijn voor ons toch 
nét iets belangrijker. Als maatwerkbedrijf 
dat werk biedt aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, als inclusieve 
onderneming, hechten we veel belang aan 
sociale duurzaamheid. Voor A-kwadraat 
zijn vier Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
prioritair. Zij behoren tot de kern van wat 
wij doen, en sluiten het meest aan bij onze 
missie, visie en waarden. Namelijk:

1.  Geen armoede

4. Kwaliteitsonderwijs

8.  Eerlijk werk en economische groei

10.  Ongelijkheid verminderen

Sociale duurzaamheid betekent dat mensen 
op lange termijn kunnen openbloeien. 
A-kwadraat heeft daarin een belangrijke rol 
te spelen, want we bieden in veel gevallen 
de laatste kans op betaalde arbeid. Die 
betaalde arbeid zorgt niet alleen voor 
welvaart, het haalt mensen ook weg uit 
sociaal isolement. In de coronaperiode 
werd dat laatste nog maar eens duidelijk: 
het is belangrijk dat mensen naar het 
werk kunnen komen. Het biedt structuur 
en maakt mensen weerbaarder tegen 
vervreemding, moeilijke thuissituaties, 
frustraties, enzovoort.
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1.3 Certificaten:  
VCDO & SDG Pioneer.

VCDO

In het voorjaar van 2021 werden we zoals 
elk jaar geauditeerd door een team van 
specialisten op het gebied van duurzaam 
ondernemen. Zij onderzochten of we in 
de cyclus 2020-2021 de doelstellingen van 
onze duurzaamheidsacties bereikt hadden. 
Voor deze acties hadden we besloten om te 
focussen op de prioritaire SDG’s.

Zo werkten we onder andere ons 
‘opstroombeleid’ uit (om medewerkers 
vlotter intern en extern te laten 
doorstromen) en maakten we werk van het 
identificeren van soms verborgen talenten 
bij onze medewerkers.

Maar we startten ook een naaiatelier op 
om de Kempense ziekenhuizen in het 
begin van de coronacrisis snel te voorzien 
van mondmaskers en schorten, we zetten 

resoluut in op het vergroenen van onze 
machines voor groenonderhoud, we 
verbouwden onze voedingsafdeling zodat 
onze medewerkers ook daar voortaan bij 
daglicht kunnen werken, en nog veel meer.

Voor 2021-2022 hebben we opnieuw een 
reeks van zestien acties vooropgesteld. 
Met onder meer: verschillende initiatieven 
rond verhoogde betrokkenheid van 
medewerkers, investeringen in A-kwadraat 
4 op het vlak van infrastructuur, ergonomie 
en andere acties naar aanleiding van een 
tevredenheidsenquête, en externe kansen 
binnen de sociale economie en in het 
bredere ecosysteem in het vizier houden.

SDG Pioneer

Sinds eind 2020 draagt 
A-kwadraat met trots het SDG 
Pioneer-certificaat van UNITAR 

(United Nations Institute for Training and 
Research). 

Wat waren 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.
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2. Medewerkers:
 iedereen inbegrepen.

Onze overtuiging luidt ‘Iedereen 
inbegrepen’. Dat betekent zoveel 
als: 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.

2.1 Geschikt werk.

Het is onze missie om geschikt werk te 
bieden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. We zien al enkele jaren dat 
die doelgroep breder en breder wordt.

Een relatief nieuwe doelgroep zijn de 
zogenaamde leefloners of mensen met 
een ‘artikel 60’-statuut. De afgelopen jaren 
werkten we actief samen met het OCMW 
van Turnhout. A-kwadraat is voor deze 
mensen een eerste tussenstap naar de 
arbeidsmarkt. Vaak hebben zij bijkomende 
moeilijkheden, zoals de taal onvoldoende 
machtig zijn. 

In 2021 verwelkomden we een tiental 
mensen uit deze doelgroep in ons team. 
Voor 2022 hopen we een verdubbeling van 
dat aantal te realiseren. 

Door zich inbegrepen en 
begrepen te voelen, 
kunnen mensen openbloeien 
bij A-kwadraat.
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2.2 Talent Academy. 

In 2021 werd onze VTO-cel (Vorming, 
Training, Opleiding) omgedoopt tot 
Talent Academy. En niet zomaar, 
want we zien het als onze missie om 
medewerkers te helpen ontplooien, hun 
talenten te leren kennen en verdiepen, te 
bouwen aan hun zelfvertrouwen en hen 
professioneel veelzijdiger te maken.

“Het is meer dan een nieuwe naam”, zegt Rudi Van den Bergh, 
Manager Personeel & Organisatie. “De omschakeling zit in het 

uitgangspunt ‘iedereen is talent’. De Talent Academy is er voor iedereen bij 
A-kwadraat en ondersteunt bij het ontplooien van talenten.”

Wanneer komen medewerkers met de Talent Academy in aanraking?

“Het begint bij de aanwerving”, zegt Nicolas Broeckx, Talent Coach bij A-kwadraat. 
“Na het intakegesprek en het opleidingstraject tijdens de eerste werkweek, doen 
we een screening en op basis daarvan wordt iemand toegewezen aan een spe-
cifi eke business unit. Bijvoorbeeld iemand met een fi jne motoriek krijgt een functie 
waarbij hij of zij die vaardigheid kan gebruiken. Op die manier willen we medewer-
kers zo vroeg mogelijk tewerkstellen waar hun sterktes tot ontplooiing komen.”

“Een nieuwe medewerker start meestal op in een instroomfunctie, daarna kan 
hij of zij groeien naar een doorstroomfunctie, dat zijn meer kritische functies 
in onze organisatie. Soms gaan we nog een stapje verder: een deel van onze 
medewerkers kan ook opstromen naar functies die complexer zijn en meer 
zelfstandigheid vragen.”

“Na één maand houden we een POP-gesprek. POP staat voor Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan. De medewerker analyseert zelf: wat vind ik belangrijk in mijn 
werk, wat zorgt ervoor dat ik graag naar het werk kom, wat gaat er goed, wat 
kan er beter? Samen formuleren we minstens twee acties om in de loop van het 
jaar mee aan de slag te gaan.”

De omschakeling 
zit in het uitgangspunt
‘iedereen is talent’.

2.2 Talent Academy. 
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“Groeien kan dus op verschillende niveaus en is voor iedereen anders. Dat is 
voor ons belangrijk om te benadrukken. Voor de ene betekent het misschien 
ambitieus zijn in nieuwe uitdagingen, voor de andere is het een belangrijke stap 
om bijvoorbeeld flexibeler te worden in het werk dat hij of zij al doet. We hebben 
die diverse groep ook nodig om de waaier aan taken te kunnen invullen.”

Opstromen kan uiteindelijk ook leiden tot externe doorstroming. Hoe 
pak je dat aan?

Nicolas: “Daarin zijn we zoekende. Er lopen wel een paar trajecten om 
heel autonome medewerkers te laten doorstromen naar de reguliere 
economie. De eerste gesprekken zijn bezig en via VDAB worden er 
stages georganiseerd bij andere bedrijven.”

“Natuurlijk is het jammer om getalenteerde mensen te verliezen, maar het 
maakt deel uit van onze missie om externe doorstroming te faciliteren. Als 
medewerkers die ambitie hebben, staan we daar volledig achter. Als wij 
onze schouders er mee onder zetten, zijn we helemaal goed bezig, vind ik. 
De verantwoordelijkheden die mensen bij ons krijgen, kunnen vervolgens 
hun vruchten afwerpen in het reguliere economische circuit.”

“In het verleden spraken niet zo veel medewerkers die ambitie uit, maar met 
de nieuwe doelgroepen komt daar verandering in. Bijvoorbeeld mensen met 
psychosociale problemen, fysieke klachten of een taalproblematiek. Het gebeurt 
dat zulke medewerkers al bij aanwerving zeggen dat ze niet hun hele leven bij 
A-kwadraat willen werken. Dat is voor ons net interessant, want vaak brengen ze 
wel veel capaciteiten binnen.”D
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2.3 Geschikte omkadering.

Een goede begeleiding van medewerkers 
is bijzonder belangrijk om een geschikte 
werkomgeving te creëren. We rekenen op 
onze begeleiders om op de werkvloer en 
op locatie onze teams in hun dagelijks 
werk te ondersteunen en te zorgen dat 
iedereen mee is. 

“Als je talent wil detecteren en ontwikkelen, dan hebben 
leidinggevenden daarin een belangrijke rol”, zegt Rudi Van den 

Bergh. “Dat is voor A-kwadraat een vrij nieuw gegeven. In het overleg tussen 
werkleiders komt het thema ‘talent’ nu op regelmatige basis op de agenda. 
Een aantal werkleiders hebben nu de titel ‘talentambassadeur’, als extra 
verantwoordelijkheid. Ik hoop dat we verder kunnen evolueren en dat het voor 
elke werkleider vanzelfsprekend wordt om een ‘talentambassadeur’ te zijn.”

Een werkleider werkt in de eerste plaats met en voor mensen. Wat betekent 
dat in praktijk?

“Ik vind het geweldig om talenten in mensen te ontdekken”, zegt Luc Dehaene, 
werkleider in de Food-afdeling. “Om samen te weten te komen wat iemand al kan 
en wat er nog in zit. En om er uiteindelijk voor te zorgen dat de juiste man/vrouw 
op de juiste plaats terechtkomt. Iemand die goed is in fijn werk moet je niet laten 
stapelen en omgekeerd.”

“Als iemand start bij A-kwadraat is het altijd even zoeken: de ene zegt bijna niets, 
de andere babbelt veel. Naast talenten ontdekken, moet je iemand ook leren 
kennen en ontdekken hoe je best met hem of haar omgaat. Als werkleider moet 
je sociaal en sociaal vaardig zijn. Zorgen dat het werk op tijd en goed gebeurt, 
maar ook tijd maken om te luisteren naar medewerkers.” 

“Vandaag begon er iemand nieuw die wat zenuwachtig was. In het begin steek ik 
enorm veel energie in een nieuwe medewerker: iedereen voorstellen, rondleiden, D
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mee babbelen en geruststellen, bijsturen waar nodig. In de meeste gevallen zorgt 
dat ervoor dat je ook veel terugkrijgt: er is wederzijds respect en mensen willen 
hun werk goed doen.”

“Meestal weet je snel welke basis iemand heeft. Je merkt bijvoorbeeld dat iemand 
snel weg is met een machine te stellen of dingen in te geven op een computer. 
Dan zeg ik: ‘Probeer maar eens, ik laat je even doen en als het niet lukt, dan kom 
je me maar roepen’.”

“Op dit moment heb ik bijvoorbeeld een rechterhand, een medewerker die 
enorm geëvolueerd is bij A-kwadraat. Een paar jaar geleden is hij begonnen met 
basistaken. Vandaag is hij uitgegroeid tot spilfiguur binnen onze afdeling, dat 
wil zeggen dat hij een aanspreekpunt is voor collega’s. Hij gaat materiaal halen, 
maakt opstellingen, vult de stock in, deelt haarnetjes en schorten uit en geeft 
daarbij de nodige uitleg. Zoiets is geweldig om te zien als werkleider.”

Vertrouwen geven, is dat moeilijk?

Luc: “Ik ben een controlefreak en ik heb de neiging om alles zelf te doen. De 
evolutie binnen A-kwadraat is om medewerkers meer verantwoordelijkheid te 
geven en dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Medewerkers moeten 
daar geleidelijk aan in groeien.”

“In mijn afdeling merk ik dat er veel capabele mensen zijn en dat het een succes 
is om hen verantwoordelijkheden te geven. Als dat lukt, is dat fantastisch om 
te zien. Voor mij is het ook een geleidelijk proces: ik bouw nu bijvoorbeeld 
controlemomenten in waarop ik kom kijken. Zo kan ik een taak loslaten, maar 
toch nog niet helemaal.”D
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2.4 Betrokken medewerkers.

Het staat in onze strategische 
doelstellingen: in 2025 moet 
betrokkenheid in ons DNA zitten. 
We geloven dat de inbreng en het 
engagement van medewerkers 
ongeloofl ijk veel kan bijbrengen voor 
onze organisatie. Dat geloven we al 
langer, ook in ons duurzaamheidsverslag 
van 2020 kwam het thema aan bod. 
Maar dankzij de doorlichting van EFQM 
kwamen nieuwe verbeterpunten aan de 
oppervlakte. Dat advies hebben we in 
2021 meteen ter harte genomen.

Rudi Van den Bergh: “In het algemeen lijken medewerkers behoorlijk 
tevreden bij A-kwadraat. De resultaten van interne tevredenheids-

onderzoeken zijn altijd bijzonder positief. En ook tijdens het EFQM assessment 
vielen onze gelukkige medewerkers op. Maar toch vind ik dat we tot voor kort te 
weinig kanalen hadden om medewerkers inspraak te geven.”

In september 2021 werd de interne 
nieuwsbrief A-kwapraat gelanceerd. 
Een kwartaalkrant voor en door 
medewerkers, opgemaakt door een 
redactieraad met ‘reporters ter plaatse’. 

Rudi: “Iedereen moet vertegenwoordigd 
zijn en iedereen heeft dezelfde stem. 
Voor mij is de nieuwsbrief geslaagd als 
medewerkers geprikkeld zijn om zelf ook 
dingen door te geven.”

In A-kwadraat 4, het voormalige 
Alito, werd in 2021 ook een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
De coronaperiode en de bijbehorende 
maatregelen domineerden op 
dat moment de manier waarop 
medewerkers het werk beleefden. 

Beste collega,  
Het eerste kwartaal van 2022 is alweer bijna voorbij. Wat gaat de tijd snel. Zo snel dat we soms vergeten 
welke weg we al hebben afgelegd.  Samen met jullie kijk ik graag even terug naar de inspanningen die we 
het afgelopen jaar geleverd hebben.  

• De kantoren van A-kwadraat in Gierle verhuizen naar het naburige gebouw, Schoorstraat 69. En de 
renovatie van ons nieuwe gebouw - Schoorstraat 67 - is van start gegaan. 

• Onze oude schaafmachine wordt vervangen door een modernere versie met meer functionaliteiten. 
De nieuwe schaaf wordt in april verwacht. Op dat moment grijpen we meteen de kans om ons 
magazijn opnieuw in te richten. Het plan is om onze productiemachines zoveel mogelijk te 
centraliseren, zodat we onze nieuwe filterinstallatie zo goed mogelijk kunnen gebruiken.  

• In onze verschillende vestigingen werd er hard gewerkt aan veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. 
A-kwadraat is een bedrijf in verandering. We zetten in op vernieuwing en gaan de uitdagingen 
binnen onze sector niet uit de weg.  

Onze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat A-kwadraat verder kon groeien. Dat is belangrijk. 
Een organisatie moet zich blijven ontwikkelen, want stilstaan is achteruitgaan.  

Al onze medewerkers dragen op hun eigen manier bij aan de groei van onze 
organisatie. Daarvoor wil ik jullie graag allemaal bedanken. Aan alle collega’s: 
ik ben blij dat ik in jullie team zit. 

Graag geef ik de pen door aan Dirk Boons van BU Locations, die ongetwijfeld 
ook een boeiend voorwoord zal schrijven in de nieuwsbrief van juni.  

Met een hartelijke groet,
Roel Proost 
Business Unit Manager Green & Wood

-kwapraat
Dé krant van A-kwadraat editie 3 - maart 2022

Resultaten van de fietscontroles Cartamundi aan het woordA-kwadraat gaat naar Hoogstraten
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Maar de resultaten waren positief en er werden een paar zaken blootgelegd 
waaraan we met acties een gevolg zullen geven. Zo bleek er onvoldoende 
werkkleding in de houtafdeling en was er nood aan een vernieuwd standaard 
kledingpakket voor onze groenmedewerkers. Ook bleek er onduidelijkheid 
over de rol van de vertrouwenspersonen, daaraan werd in de basisopleiding 
in 2021 extra aandacht gegeven en het zal ook het volgende jaar opnieuw 
onder de aandacht worden gebracht. Uit de enquête bleek dat er onvoldoende 
opleiding werd geboden aan nieuwe medewerkers, daarop is het instroomproces 
aangepast en zal de Talent Coach dit verder opnemen. Medewerkers gaven aan 
dat sommige machines in de houtafdeling onveilig werden gebruikt. Daarop werd 
bij elke machine een veiligheidsinstructiekaart geplaatst.

Rudi Van den Bergh: “Welzijn is voor een maatwerkbedrijf een 
thema waar je vaker bij moet stilstaan, net omdat je met kwetsbare 

mensen werkt. Meer en meer evolueert onze doelgroep naar mensen met 
sociale moeilijkheden. Op het vlak van welzijn hebben deze medewerkers vaak 
sowieso te kampen met uitdagingen. Sommigen komen zelfs naar het werk om 
de dagelijkse problemen even te kunnen vergeten. Welzijn is voor ons dus geen 
fijn extraatje. Een veilige, aangename werkomgeving is ongelooflijk belangrijk. 
Daarom hebben we een sociale dienst.”

2.5 Welzijn & veiligheid.

De inbreng en gedeelde 
engagement van medewerkers 
kan ongelooflijk veel bijbrengen 
voor onze organisatie.
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Wat doet de sociale dienst? 

Rudi: “Dat gaat heel ver. Alle zaken die iemands werk beïnvloeden, ondersteunen 
we. Dat kunnen ook privékwesties zijn. Vanaf de aanwerving is de sociale dienst 
betrokken. We volgen op hoe de nieuwe medewerker zich integreert. Het doel is 
om samen naar een duurzame tewerkstelling te groeien.”

Het klinkt als oud nieuws, maar ook in 2021 is er veel tijd en energie gegaan naar 
coronamaatregelen en -perikelen. “De impact op onze organisatie is nauwelijks 
te overschatten. Op een bepaald moment zaten er honderd medewerkers thuis. 
Elk van hen werd persoonlijk opgebeld.”

“Intussen hebben we besloten om de coronawerkgroep – die in 2020 
halsoverkop werd opgericht – om te turnen tot een werkgroep preventie en 
welzijn. Per kwartaal wordt bekeken waar de focus op moet liggen. 

Inge Dierckx, preventieadviseur bij A-kwadraat: “Eind 2021 bleek dat bijvoorbeeld 
arbeidswegongevallen te zijn, omdat er veel meer ongevallen op de weg van 
en naar het werk waren dan normaal. Daarom heeft de werkgroep meteen een 
aantal acties opgezet rond veilig verkeer. Er liep een sensibilisatiecampagne 
gericht op zichtbaarheid in het verkeer in de donkere dagen van het eindejaar, 
en er werden fi etscontroles aangeboden aan medewerkers. Ongeveer een derde 
van de fi etsen blijkt namelijk niet in orde. Zo hebben veel fi etsen geen refl ectoren, 
een niet-werkend of wit achterlicht of geen bel. Allemaal kleine zaken die 
opgeteld een groot verschil maken in zichtbaarheid.”

Veilig op weg: 
de resultaten 
van de 
fietscontroles
 Veiligheid   In 2021 waren er veel arbeidsongevallen 
op de weg. Daarom zetten we sinds vorig jaar meer 
in op verkeersveiligheid. 

Met de werkgroep ‘veilig in het verkeer’ worden er 
verschillende acties uitgewerkt. Zo zijn we in januari 
gestart met fietscontroles. 

Ondertussen werden de fietsen op de 4 vestigingen 
van A-kwadraat gecontroleerd. De resultaten van 
deze controle willen we alvast met 
jullie delen.

Resultaten 
OK : 51 fietsen 
NIET OK : 28 fietsen 
TOTAAL : 79 fietsen 

Meest voorkomende opmerking: 
> Geen reflectoren (witte 

reflector vooraan en/of 
rode reflector achteraan) 

Regelmatig voorkomende opmerking: 
> Een wit in plaats van een 

rood achterlicht 
> Niet werkend achterlicht 
> Geen bel of niet goed hoorbare bel 

Andere opmerkingen: 
> Geen zijdelingse reflectie (in de banden of spaken) 
> Achterrem moet bijgeregeld worden 
> Geen pedaalreflectoren 
> Lage spanning in de banden  

Kleine opmerkingen om in het oog te houden: 
> Ketting smeren 
> Pedalen smeren 
> Band oppompen 

Ongeveer 1 op de 3 fietsen bleek dus niet volledig in 
orde. Kom jij ook veilig naar het werk? Gebruik de 
opmerkingen van de fietscontrole om je fiets te laten 
herstellen.  

Wist je dat...
... er 3 mensen met pensioen gaan in de loop van het 
eerste semester van 2022? Namelijk Marc Verheyen, Willy 
Mattheusen en Leen Van Gool.  

... het personeelsfeest helaas 
opnieuw een jaar uitgesteld wordt. 

... A-kwadraat een origineel 
relatiegeschenk heeft aangeboden 
aan een aantal belangrijke klanten? 

... enkele collega’s in 2023 de 
Antwerp Ten Miles willen lopen en hier al flink voor 
aan het trainen zijn? (Meer hierover in de A-kwapraat 
nieuwsbrief van juni) 

... A-kwapraat de afgelopen maanden maar liefst drie 
keer de Gazet van Antwerpen gehaald heeft? Eén keer 
met de assemblage van de krokettenmachines in de 
BU VAS, één keer met onze uitbreidingsplannen voor 
de health- en zorgsector en één keer met onze nieuwe 
locatieklant Surface Treatment. 

... we dit jaar opnieuw de tevredenheid gaan meten van 
onze medewerkers en klanten? 

... we vorig jaar dubbel zoveel werkongevallen hadden 
als in 2020, namelijk 42 t.o.v. 21? Dit is natuurlijk veel te 
veel en we moeten dit getal allemaal samen terug naar 
beneden krijgen. 

... onze BU Food eind januari geauditeerd werd volgens 
de BRC-norm en opnieuw een AA-score gekregen heeft? 

???
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3. Organisatie: een duurzame
 productie-omgeving.

3.1 Infrastructuur.

Gebouwen

Investeren in A-kwadraat 4
In 2020 keurde de Raad van Bestuur een 
heus investeringsplan goed voor onze 
vestiging in Gierle. In 2021 werden op dat 
vlak verschillende grote stappen gezet.

Een eerste belangrijke en in het oog 
springende stap was de installatie van 
een nieuwe stofafzuiging. Die heeft een 
positieve impact op de gezondheid van 
onze medewerkers en op het milieu, 
want er komt minder stof vrij en de 
warmterecuperatie is verbeterd. De nieuwe 
installatie is ook goed voor de
productiviteit, omdat er minder stilstanden 
en storingen zijn. De werken zijn vlot 

verlopen en konden van heinde en ver 
gevolgd worden door de elf meter hoge 
toren die te zien is boven onze vestiging.

Laurens Zaman, medewerker hout die mee 
het onderhoud voor zijn rekening neemt: “Ik 
liep standaard rond met een stofmasker, 
nog voor iedereen een mondmasker begon 
te dragen. Ik moet namelijk de afzuiging 
in de gaten houden. De vorige afzuiging 
poetsten we om de week. Als astmapatiënt 
is dat echt niet ideaal. De buizen die naar 
de installatie liepen, raakten soms verstopt 
en dan moest iemand die uitkuisen. Ik was 
de ongelukkige. Kortom, ik ben zeer blij met 
het nieuwe systeem. Ik kan op één hand 
tellen hoe vaak het is stopgezet wegens 
een fout, met de vorige stofafzuiging zou 

ik nu al beide handen en voeten hebben 
nodig gehad (lacht).”

Een tweede stap is de renovatie van de 
kantoorruimtes, kleedkamers, douches en 
een nieuwe refter. 

Eind 2021 werd een nieuwe schaafmachine 
verwacht, maar wegens leveringsproblemen 
is die installatie uitgesteld naar april 2022. 

Kris Wauters, werkleider in de houtafdeling: 
“De nieuwe schaafmachine heeft meer 
functies, vooral het verwerken van breder 
hout is voor ons belangrijk. Nu hebben 
we daar maar één machine voor, dus dat 
wil zeggen dat we meer capaciteit zullen 
hebben in de toekomst.”D
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Satellietvestiging Hoogstraten

Sinds eind 2021 heeft A-kwadraat een 
vaste stek in Hoogstraten. ‘Uitbreiden 
naar de Noorderkempen was een 
logische keuze’, vertelt Jan Boeckx, 
Algemeen Directeur van A-kwadraat, 
‘Het is een dynamische regio, waarin 
we als maatwerkbedrijf op verschillende 
manieren meerwaarde kunnen creëren.’

Dynamische contexten bieden 
opportuniteiten
A-kwadraat is al langer actief in de 
Noorderkempen. We zagen de industriële 
activiteit er de voorbije jaren sterk evolueren. 
Samen met de bedrijvigheid, namen ook 
de jobmogelijkheden voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt toe. Om die 
opportuniteit ten volle te benutten, besloot 
A-kwadraat zich in deze regio te vestigen. 
We hebben vanaf nu een vaste stek op 
bedrijventerrein De Kluis.

Met onze kennis en ervaring willen we
meerwaarde creëren voor ondernemingen 
in de ruime omgeving van Hoogstraten.
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Dichtbij huis werken
De lokale aanwezigheid heeft voordelen 
voor onze medewerkers uit de regio. 
Ook hopen we in de toekomst nieuwe 
medewerkers aan te trekken en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt uit 
regio Hoogstraten meer jobmogelijkheden 
dichtbij huis aan te bieden.

Meerwaarde creëren
Met onze kennis en ervaring willen we 
meerwaarde creëren voor ondernemingen 
in de ruime omgeving van Hoogstraten. 
Voor klanten bij wie we ter plaatse 
werken, zullen onze locatieteams minder 
tijd verliezen met onderweg te zijn. Tot 
nu toe vertrokken elke dag busjes vanuit 
Turnhout, in de toekomst zullen de teams 
vanuit Hoogstraten vertrekken naar 
klanten in de buurt.

In onze satellietvestiging op De Kluis willen 
we value added services uitvoeren voor 
bestaande en nieuwe klanten. Op die 
manier wil A-kwadraat bijdragen aan de 
ontwikkeling van welvaart en welzijn in de 
Noorderkempen.
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Innovatie

Industrie 4.0
Industrie 4.0 of smart industry staat voor 
de integratie van digitale technieken in 
de maakindustrie. Door automatisering, 
gegevensuitwisseling, Internet of Things 
te integreren in productiesystemen. 
A-kwadraat ziet talloze mogelijkheden om 
slimme productie-omgevingen te creëren. In 
de eerste plaats willen we stappen zetten in 
de business unit Health.

Lieven Van Ermengem, Projectleider Innovatie: “Op het vlak van 
digitalisering en Industrie 4.0 zit A-kwadraat in de middenmoot 

in vergelijking met andere maatwerkbedrijven. Er zijn er die op het vlak van 
innovatie en digitalisering al veel verder staan. Omdat ze er vroeger mee 
begonnen zijn, of omdat ze over meer mankracht beschikken. Maar er zijn 
minstens evenveel maatwerkbedrijven die minder ver staan dan wij. Kijk je puur 
naar onze omvang, dan hinken we een beetje achterop. Maar dat is eerder een 
uitdaging dan een probleem. 

Veel van onze industriële activiteiten bestaan uit handwerk. Met digitale tools kunnen 
we de handelingen een pak efficiënter maken en deeltaken open te stellen voor 
zoveel mogelijk medewerkers. Maar niet alle technologie kan zomaar worden ingezet 
in een maatwerkbedrijf. Voor maatwerkbedrijven is digitale innovatie een nog grotere 

uitdaging dan voor andere bedrijven, denk ik. Het komt erop aan om een 
balans te vinden. Om keer op keer af te wegen of de meerwaarde die de tool 
biedt de investering wel waard is en of het een innovatie op mensenmaat is. 

Zo werken we op dit moment aan een geautomatiseerde oplossing voor 
ons proces voor Added Pharma waarbij we spuiten sluiten en voorzien 
van een tip cap (het plastic dopje dat aan het uiteinde van de spuit 
aangebracht wordt) en dat focust op de moeilijkste handelingen in het 
proces. Nu de opdrachten voor Added Pharma alsmaar toenemen en het 
een stabiel partnerschap wordt, vinden we het de moeite waard om te 
investeren in een tool die de handeling vereenvoudigt én ervoor zorgt dat 
we meer medewerkers kunnen inzetten.D
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We wisselen trouwens regelmatig ervaringen uit met andere maatwerkbedrijven. 
Onlangs raadden verschillende collega’s ons af om te investeren in een bepaalde 
software die met lichtsignalen aangeeft welk materiaal een medewerker in een 
bepaalde fase van de opdracht nodig heeft. Op papier een gouden investering 
die het werk toegankelijker zou maken voor een grotere groep medewerkers, 
maar in de realiteit gaat veel tijd en kosten naar het programmeren van 
opdrachten. Dat zijn waardevolle inzichten om uit te wisselen en nutteloze 
investeringen te vermijden.”

Lean management
Traditioneel omvat lean management alle 
inspanningen om processen te verbeteren 
en te vereenvoudigen. Het komt uit de 
Japanse cultuur, met name bij Toyota werd 
lean management ingezet als techniek om 
de productie extreem vereenvoudigd en 
gecontroleerd te laten gebeuren. 

Lieven Van Ermengem: “Bij A-kwadraat is het doel niet alleen de 
productiviteit en kwaliteit verhogen. Het is ook een techniek om 

ergonomie te verbeteren, werk toegankelijker te maken en welzijn te verhogen. 
Kortom, het is niet de bedoeling om mensen uit te schakelen door automatisatie, 
maar om hun taken eenvoudiger of aangenamer te maken. Daardoor kunnen we 
ervoor zorgen dat deeltaken kunnen uitgevoerd worden door mensen met een 
breed scala aan beperkingen. 

Een voorbeeld? In onze afdeling Value Added Services (VAS) herverpakken we 
producten van ECOVER.  De productielijn waar dat gebeurt, werd door een 
van onze verbeterexperts en haar team geanalyseerd en geoptimaliseerd. Dat 
resulteerde in een flink verhoogde output en ergonomische verbeteringen voor 
onze medewerkers.”D
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Hoe detecteer je verbeterpotentieel?

Lieven: “Het doel is dat mensen op de vloer zien wat er beter kan en herkennen 
wat wel en niet logisch, efficiënt of ergonomisch is. Daarvoor wordt in elke 
business unit een team van verbeterexperten opgeleid. Zij doen suggesties aan 
de hoofdwerkleiders, die tijdens maandelijkse meetings besproken worden en na 
prioritisatie uitgevoerd worden. 

Ik zie mezelf als coördinator. We willen 
acties niet van buiten naar binnen 
– of top-down – opleggen, maar 
zorgen voor een mentaliteit waarin de 
werkleiding initiatief durft te nemen en 
zelf voorstellen formuleert. 

Dit traject is ondertussen al twee jaar 
aan de gang. In 2022 zullen we nog 
meer medewerkers opleiden, maken 
we een dashboard om de resultaten 
in kaart te brengen en zorgen we 
ervoor dat de hoofdwerkleiders 
voldoende tijd en ruimte krijgen om deze 
verantwoordelijkheid te dragen.”
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3.2 Grondstoffen.

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 2021 366 
m³ leidingwater, 50% meer dan het jaar 
voordien. 

In A-kwadraat 2 is het waterverbruik meer 
dan gehalveerd tegenover 2020, die daling 
is toe te wijzen aan het stopzetten van de 
boekbinderij. In de andere vestigingen zien 

TABEL — WATERVERBRUIK

Verbruik leidingwater (m³) 2 586

Verbruik regenwater (m³) 366

Totaal geloosd afvalwater 3 209

we in het algemeen een verhoging van het 
waterverbruik, mogelijk te wijten aan de 
coronamaatregelen en de maatregel om 
regelmatig de handen te wassen.
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TABEL — AFVALSTROMEN (IN KG)

Afvalolie 230

Batterijen gemengd 25

Batterijen loodaccus 542

Bruingoed 57

Folie LDPE 15600

Hout klasse A 0

Hout klasse B 32980

Ijzerschroot 21910

PMD Gemengd 2392

Bedrijfsafval 45779

Verf/Inkt vloeibaar (ADR vrij) 2

Spuitbussen 65

TL-lampen 144

Papier en karton 200613

Lege PE verpakkingen gevarengoed 0

Lege metalen verpakkingen  

gevarengoed
0

oplosmiddelen halogeenarm (kvp) 2

BSA gemengd (bouw en sloopafval) 8360

Gips 5640

Afval

Via het overzicht van onze afvalverwerker 
hebben we een goed zicht op onze 
afvalstromen. In totaal waren dat er in 2021 
zestien. 

Tegenover 2020 noteerden we in 2021 
nieuwe afvalstromen van afvalolie, 
batterijen, bruingoed, TL-lampen, bouw- 
en sloopafval, en gips. Die laatste twee 
categorieën zijn toe te wijzen aan de 
afbraakwerken bij de renovatie van 
A-kwadraat 4. Diezelfde renovatie leidde tot 
een sterke stijging van ijzerschroot, ruim 3,5 
keer zoveel als het jaar voordien. 

De grootste fracties stijgen tegenover 2020: 
bedrijfsafval (+13%), hout klasse B (+24%), 
papier en karton (+5%) en folie LDPE 
(+5%).

De houtkrullen die we genereren in onze 
schrijnwerkerij worden door een partner 
opnieuw gebruikt als grondstof voor pellets. 
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3.3 Energie.

A-kwadraat 1, 2 en 3 zijn uitgerust met 
zonnepanelen. In totaal werd vorig jaar 
372.210 kWh elektriciteit geproduceerd. 
In absolute cijfers een stijging van bijna 
35.000 kWH tegenover 2020. In relatieve 
cijfers een lichte stijging tot 21% van ons 
totale verbruik, tegenover 19% in 2020 

Van onze geproduceerde elektriciteit 
gebruiken we 78% zelf. De resterende 
elektriciteit die we verbruiken kopen we aan 
en bestaat voor 100% uit groene energie. In 
2021 verbruikten we 6% meer tegenover het 
jaar voordien.

In het algemeen steeg het verbruik van 
aardgas in 2021 in A-kwadraat 1 (+20%), 2 
(+12%) en 3 (+31%). Dit heeft verschillende 
oorzaken: in de winter van 2021 tekenen 
we vooral een hoger verbruik op, door de 
verluchtingseisen naar aanleiding van de 
coronamaatregelen. In A-kwadraat 3 leidde 
een natte zomer tot extra ontvochtigen 
en naverwarmen. Alleen in A-kwadraat 4 
was er een sterke daling (-19%), door het 
plaatsen van een nieuwe stofafzuiging 
wordt de warme lucht na het filteren 
gerecupereerd in de productiehal.

TABEL — VERBRUIK

Elektriciteits- 
verbruik in KWH

1 801 533

Hernieuwbare energie 100 %

Gasverbruik in KWH 1 923 344
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3.4 Circulaire economie.

Circulaire economie is een groeiend 
segment. A-kwadraat wil op dat vlak niet 
achterblijven. Op dit moment hebben we 
twee activiteiten die erbij aansluiten.

Circulair hout
In de Wood-afdeling zijn vandaag heel 
wat van onze activiteiten circulair. Niet 
onlogisch, gezien de arbeidsintensieve 
processen die er vaak bij komen kijken. 

Dat weet ook Kris Wauters, werkleider in onze houtafdeling: “Ik merk 
dat circulair hout sterk groeit: er is een constante toevoer van oude 

balken, treinbils, wagonplanken. Soms verwerken we parket van 100 jaar oud. Bij 
de verwerking van oud hout komt veel handenarbeid kijken: van ontnagelen tot 
het eindproduct afleveren. Persoonlijk hou ik meer van een moderne look, maar 
sommigen vinden die oude stijl geweldig.”

Wat hebben wij zoal gedaan? 

Roel Proost, Business Unit Manager Wood: “De bomen aan de ingang van de 
Zoo van Antwerpen die gerooid werden, hebben wij samen met een collega-
maatwerkbedrijf herwerkt tot broodplankjes die vervolgens aangeboden werden 
aan de bezoekers van de dierentuin. De gerooide platanen aan de ‘knip’ aan 
de Antwerpse Leien hebben we herwerkt tot tafelbladen en meerlagig parket. 
Sommige klanten vroegen zelfs specifiek om een tafel of vloer te maken van de 
boom die aan hun huis stond.” 

“Een andere circulaire activiteit is het recycleren van bodemwagens uit treinen. 
Die ‘looks’ kun je niet zomaar kopiëren, dus er wordt veel geld geboden voor 
authentieke wagonplanken. En het vraagt enorm veel handenarbeid: de 
nagels eruit halen zonder het hout te beschadigen is een huzarenstukje. Onze 
medewerkers met een autismespectrumstoornis hebben daarvoor de ideale 
talenten. Wat soms gezien wordt als een beperking wordt bij ons net een sterkte.”

“Hetzelfde doen we met oude vloeren die uit boerderijen of kastelen worden 

Voor een Engelse klant 
hebben we hout uit de 
oorlogskantoren van Churchill 
in Manchester herwerkt 
tot planken.D
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gehaald. Dit materiaal kwam vroeger bij schroothandelaren terecht. Nu komt dit 
naar ons om te ontnagelen en om te toveren tot parket. Vandaag vind je dus 
nieuwbouwhuizen met een eikenhouten vloer van meer dan honderd jaar oud. 
Eikenhout is trouwens een van de weinige natuurlijke rijkdommen in Europa. 
Eiken groeien niet snel, dus via hergebruik moeten we proberen te maximaliseren 
wat er is.”

“Voor een Engelse klant hebben we hout uit de 
oorlogskantoren van Churchill in Manchester herwerkt 
tot planken. Voor een start-up uit Brussel maakten we 
tafelbladen van hout dat zij recupereren van gerooide 
bomen uit het Zoniënwoud. Tot slot herwerken we ook oude 
Poolse wodkavaten – tonnen van wel 3 meter hoog – tot 
parket en oude steigerplanken tot meubels.”

“Daarnaast doen we ook nog wel wat andere circulaire 
activiteiten. In de houtafdeling verzamelen we ons afvalhout, 
dat door een andere partij verwerkt wordt tot houtpellets. 
We maken ook vogelkastjes, die mezen aantrekken (die 
op hun beurt helpen in de strijd tegen de processierups, 
aangezien ze tot 200 larven per dag uit de boom eten). 
Op termijn willen we die kastjes ook recupereren en als een 
insectenhotel een tweede leven geven.”
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LifeScan

In de business unit Health wordt voor 
LifeScan overstock herwerkt tot producten 
die weer veilig en in perfecte staat op de 
markt kunnen worden gebracht.   

LifeScan is gespecialiseerd in de productie 
van medische hulpmiddelen voor diabetici, 
zoals bloedsuikermeters en priknaalden. 
Die bloedsuikermeters bereiken soms 
hun vervaldatum, zonder dat ze worden 
verkocht. Maar in plaats van het hele 
toestel weg te gooien, voeren onze 
medewerkers beperkte updates uit, zoals 
het vervangen van een strip of het updaten 
van software.  

Op die manier vermijdt LifeScan dat 
onverkochte voorraden onnodig verloren 
gaan. En wij zijn trots dat we hun medische 
producten op een duurzame manier kunnen 
opwaarderen. 

D
uu

rz
a

a
m

he
id

sv
er

sl
a

g

p. 70



3.5 Corporate governance.

‘Corporate governance’ is geen thema 
dat wij in onze dagelijkse werking als 
dusdanig benoemen en opvolgen. Maar 
dit betekent niet dat we er geen aandacht 
voor hebben. Zo hebben we in 2021 een 
vernieuwde, meer performante interne 
overlegstructuur ingevoerd. Kernbegrippen 
hierbij zijn actiegerichtheid, tussentijdse 
informatiedeling en constructieve dialoog. 

In 2021 hebben we ook de oefening 
gemaakt om onze organisatiestructuur 
te toetsen aan de beleidsverklaring en 
het proceslandschap en tegelijkertijd 
de omkaderingskost te stabiliseren. De 
bedoeling is om de wendbaarheid die 

eigen is aan onze cultuur over te brengen 
naar onze structuur. Op basis van interne 
analyse en multidisciplinair overleg werden 
concrete beslissingen genomen zoals de 
uitbreiding van de hoofdwerkleiding en 
de aanwerving van een projectmanager 
innovatie. Bijzondere aandacht gaat naar 
interne doorstroming waar mogelijk, interne 
communicatie en continue opvolging.

Ook de ecosysteemoefening samen met 
de Raad van Bestuur en de lancering van 
de interne nieuwsbrief A-kwapraat (zie 
hoofdstuk 4) zijn enkele voorbeelden van 
acties die we hierrond in 2021 namen.
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3.6 Kwaliteitsmanagement.

De EFQM-filosofie

EFQM is een wereldwijd kwaliteitsmodel. 
Al enige jaren voelden we de nood om 
de stap te zetten van een product- en 
procesgebonden quality assurance-systeem 
naar total quality management. In 2020 
werden alle voorbereidingen getroffen 
en begin 2021 werd A-kwadraat grondig 
doorgelicht door het VCK (Vlaams Centrum 
voor Kwaliteit). Het resultaat? Een goed 
rapport met vier sterren. We zijn de eerste 
Belgische onderneming die zich ‘recognised 
by EFQM’ mag noemen sinds het model in 
2021 werd vernieuwd. 

Heel de organisatie werd betrokken. Er 
vonden focusgroepen plaats met leden 
van de omkadering en de doelgroep. Het is 
natuurlijk bijzonder mooi dat de assessoren 
spreken van gelukkige en bevlogen 
medewerkers.

Wat waren de conclusies van de 
assessoren?

A-kwadraat is uitmuntend in:
1. Onze visie, missie & waarden sturen naar 

tevreden medewerkers en klanten
2. Cocreatie als aanpak om duurzame waarde 

te creëren bij de klant
3. Duurzaam ondernemen met sterke focus 

op mensen met een gezond economisch 
fundament

4. Happy employees vol met passie

Ons verbeterpotentieel ligt in:
1. Visuele prestatieindicatoren opzetten om de 

voortgang van strategische initiatieven te 
meten

2. De actiebereidheid is er, maar de actielijsten 
nog niet SMART ingevuld

3. Externe kansen en bedreigingen en ons 
ecosysteem beter in kaart brengen en 
houden

4. Bottom-up-verbeterinitiatieven stimuleren

Jan Boeckx, Algemeen Directeur van 
A-kwadraat: 

“EFQM staat voor een 
gezonde ambitie om te 
streven naar excellence. Niet 

om de beste te willen zijn, maar om de 
propositie voor stakeholders naar een 
hoger niveau te tillen. EFQM dwingt je 
om grondig na te denken over hoe je 
duurzame waarde creëert. Wij maken 
deel uit van een ecosysteem, waarin 
we onze verantwoordelijkheid willen en 
moeten nemen.”
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Productkwaliteit

Het grootste deel van de aandacht van ons 
kwaliteitsteam gaat naar productkwaliteit. 
Dat wil zeggen: zorgen dat alle regels 
worden toegepast, met name de normen 
en wetgeving waaraan we moeten voldoen. 
Afhankelijk van de sector zijn die meer of 
minder strikt. Producten die in de business 
units Health en Food worden verwerkt, 
worden van dichtbij opgevolgd. Daar gaat 
het niet alleen over ‘zijn klanten tevreden 
met de geleverde kwaliteit’, maar ook over 
‘hoe veilig en performant is het product 
voor de consument’.

Ons systeem van traceability vereist dat 
we in de hele flow – van de aankomst tot 
het buitengaan van het product – fysieke 
controles moeten uitvoeren. We doen een 
ingangscontrole in het magazijn: hoe komt 
het product binnen? Is het beschadigd of 
gecontamineerd? 

Dan gaan de producten naar de 
werkplaats. Daar doen we registraties bij 
de opstart, in het begin van de dag, na elke 
pauze en op het einde van de dag. Na een 

onderbreking kan het gebeuren dat mensen 
nog even met hun hoofd elders zijn, dus dat 
zijn momenten waarop wat vaker foutjes 
kunnen voorkomen. Al die registraties 
komen in een bestand terecht en dat gaat 
uiteindelijk naar de kwaliteitsdienst.

Helemaal op het einde wordt de 
pallet in het magazijn een laatste keer 
gecontroleerd: ziet alles er netjes uit? Is 
de palletbrief correct? Voor medische 
hulpmiddelen en geneesmiddelen moeten 
de producten door de kwaliteitsdienst 
vrijgegeven worden, die daarvoor een 
aantal extra controles uitvoert.
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4. Partners en maatschappij: 
 een duurzame relatie.

4.1 Een gedeeld geloof in MVO.

Het mag duidelijk zijn dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen voor A-kwadraat 
heel belangrijk is. Door wederzijdse 
inspiratie en door een duidelijke 
maatschappelijke tendens, merken we dat 
het ook voor onze klanten een thema wordt 
dat een plaats krijgt in de fundamenten van 
hun werking. We vroegen een paar klanten 
wat ‘duurzaamheid’ voor hen betekent.

Gemeente Beerse

“Ik sta er wel achter dat A-kwadraat inzet op 
duurzaamheid, onder meer door het machinepark 
voor groenonderhoud te verduurzamen. 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 
belangrijker worden.”D
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Astra Sweets

“Op het vlak van duurzaamheid is 
A-kwadraat een voorbeeld voor 
ons. We willen daar in de toekomst 
ook meer op inzetten, maar op dit 
moment staat het nog niet bovenaan 
de agenda. Dat is bij A-kwadraat 
wel het geval, in elk gesprek komt het 
naar boven, dat werkt inspirerend.”

Brouwerij der Trappisten van Westmalle

“Voor ons is ook het sociale en maatschappelijk aspect heel 
belangrijk als onderdeel van een Trappistenabdij. Dat zit 
ingebakken in onze manier van werken. De abdij stelt winst 
maken niet voorop. De monniken willen zinvolle arbeid creëren 
waarin mensen zich goed voelen en zich kunnen ontplooien. 
Door de activiteiten van de brouwerij, kaasmakerij en 
boerderij kunnen ze voorzien in het onderhoud van de eigen 
en enkele andere abdijen. Er is verder ook nog ruimte om 
allerlei kleine en grote goede doelen te steunen.”
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Tennant Packaging

“Van in het begin behoort sociale economie tot de kern van wat we 
doen. We zijn heel gedreven om het te doen werken, we beschermen 

onze medewerkers en we zijn er bijzonder trots op. We hebben al 
zoveel succesverhalen gezien van mensen die bij ons in het bedrijf 
komen werken en door die tewerkstelling zich verder ontwikkelen, 

zowel in hun job als in hun leven erbuiten.”

YEPP

“YEPP zet sterk in op duurzaamheid. 
YEPP staat niet voor niets voor ‘Your 
Ecological Parquetry Partner’. We 
zijn bezig met interne milieuacties, 
zo schakelden we onlangs over 
op ledverlichting en wisselden 
mazout in voor pellets. Vooral 
onze droogkamers zijn echte 
energievreters, maar dankzij onze 

eigen windmolen kunnen de kamers  
24 op 24 op groene stroom draaien.

We blijven een commercieel bedrijf, 
maar met een partner als A-kwadraat 
kunnen we onze productie en 
ons aanbod duurzaam en dichtbij 
uitbreiden. Zonder in te boeten op 
kwaliteit.”D
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Cartamundi

“Duurzaamheid is voor ons heel 
belangrijk en daar vinden we elkaar in. 
Voor Cartamundi heeft duurzaamheid 
verschillende aspecten. Zoals een goede 
zorg en begeleiding van medewerkers, maar 
ook materiaalkeuzes in de productie en 
dichtbij de markt staan – op verschillende 
continenten. We zouden ervoor kunnen 
kiezen om handwerk in Polen te laten doen, 
maar dankzij een partner als A-kwadraat, 
slagen we erin om dichter bij de markt 
minder geautomatiseerd producten aan te 
bieden.”

“Plasticvrij verpakken wordt alsmaar 
belangrijker. Daar komt ook vaak handwerk 
bij te pas, bijvoorbeeld door lijmstroken aan 
te brengen of verpakkingen te vouwen. Ook 
bijvoorbeeld karton met FSC-label.”
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4.2 Samenwerken binnen de 
sociale economie.

A-kwadraat werkt samen met organisaties 
met een gelijkaardige missie met als 
centrale doelstelling het creëren van 
winwinsituaties. Daarom werden in 2021 de 
banden met collega-maatwerkbedrijven 
Lidwina uit Mol en Kaliber uit Herentals 
verder aangehaald. Zo organiseerden 
we wederzijdse werkbezoeken tussen 
gelijkaardige business units en was er 
meer dan ooit functionele afstemming 
op verschillende niveaus. In het voorjaar 
zorgde een grote corona-uitbraak op onze 
vestiging A-kwadraat 1 voor een stresstest: 
zo goed als een volledige afdeling zat 
enkele weken thuis in quarantaine, maar 
gelukkig konden we onze engagementen 
naar onze klanten toch nakomen dankzij de 
gewaardeerde hulp van de collega’s uit Mol 
en Herentals.

We namen actief deel aan het nieuwe 
directeurenoverleg dat door de regisseurs 
sociale economie in de Kempen werd 
opgezet en we namen een trekkersrol op in 
de werkgroep om de haalbaarheid van een 
provinciaal samenwerkingsmodel in kaart te 
brengen naar het voorbeeld van 4Werk in 
West-Vlaanderen.
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4.3 Samenwerken in zorg & 
healthcare.

In 2021 beslisten we om onze activiteiten 
naar de brede zorgsector fundamenteel te 
versterken en te verbeteren. Onze business 
unit Health is een groeiend segment binnen 
A-kwadraat. Er ligt nog veel onbenut 
potentieel om meerwaarde te creëren voor 
(lokale) zorgorganisaties.

Het project ‘Maatwerk voor de zorg’ 
heeft vijf deelprojecten die er samen voor 
zorgen dat A-kwadraat een groeisprong 
maakt in service en infrastructuur voor een 
sector die kwaliteitsvolle dienstverlening 
en betrouwbare partnerschappen goed 
kan gebruiken. Het is onze ambitie om 
gedurende de projectperiode te groeien in 
omzet en tewerkstelling. 

 
Deelproject 1:  
een isolator voor steriele bereidingen 

A-kwadraat werkt samen met het AZ 
Turnhout. Het ziekenhuis is vragende 
partij om een isolator voor steriele 
bereidingen te huisvesten in het huidige 
healthcaregebouw van A-kwadraat. De 
ziekenhuisspecialisten komen inhouse 
bij A-kwadraat de primaire activiteiten 
uitvoeren, een voorbeeld van omgekeerde 
inclusie waarbij reguliere economische 
activiteiten worden uitgevoerd binnen de 
muren van een maatwerkbedrijf.

Andere Kempische ziekenhuizen spelen 
met gelijkaardige uitdagingen: ziekenhuizen 
hebben vaak niet voldoende ruimte om op 
de eigen terreinen isolatoren en cleanrooms 
uit te bouwen. Steriele bereidingen zijn 
nochtans een cruciaal aspect van de 
ziekenhuisapotheek. A-kwadraat kan deze 
ruimte wel bieden. 

 
Deelproject 2:  
digitalisering van het healthcaremagazijn

Er zijn heel wat digitale mogelijkheden 
die de efficiëntie van de interne 
magazijnprocessen fundamenteel 
kunnen verbeteren, dat willen we doen 
door te investeren in een specifieke ERP-
module voor het healthcaremagazijn. We 
verwachten daardoor efficiëntiewinst, 
het toegankelijker maken van de 
doorstroomfunctie van magazijnier, 
verdere professionalisering en een betere 
waardepropositie ten opzichte van klanten.
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Deelproject 3:  
slimme productie-omgevingen voor 
medische dienstverlening

Industrie 4.0 biedt talloze mogelijkheden. 
A-kwadraat wil in de eerste plaats focussen 
op de business unit Health, vermits hier 
de hoogste eisen liggen op het vlak van 
regulering, precisie en controle en fouten de 
grootste gevolgen kunnen hebben. 

Deelproject 5:  
locatiewerk opzetten bij lokale 
zorgorganisaties

A-kwadraat werkt in de eigen 
productiehallen, maar ook op locatie 
bij klanten. Tot nog toe ging het over 
locatiewerk in de maakindustrie. We 
geloven echter dat we ook in de zorg 
locatiewerk voor onze rekening kunnen 
nemen. Voor zorgorganisaties is het 
belangrijk om ondersteunende diensten 
te kunnen outsourcen, knelpunten weg te 
werken en eigen medewerkers te ontzorgen 
waar mogelijk. A-kwadraat kan voor hen 
een toegevoegde waarde betekenen. Het 
mogelijke takenpakket is enorm breed. 

Deelproject 4:  
voorbereidingen treffen voor een nieuw 
healthcaregebouw

In 2017 openden we A-kwadraat 3, 
een gebouw speciaal ontworpen voor 
healthcare. Op korte tijd zagen we dat 
deze investering voor extra business 
zorgde. De sector evolueert snel en de 
infrastructuur voor hooggereguleerde 
activiteiten vraagt om constante innovatie. 
Dat drijft ons om vandaag te beginnen 
met de voorbereidingen voor een nieuw 
gebouw, zodat we binnen een paar jaar 
kunnen evolueren naar één state-of-the-
art healthcare & food hub, waar sterk 
gereguleerde activiteiten op één plek zijn 
gebundeld. 
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4.4 Inclusie & participatie.

Inclusie betekent voor ons dat iedereen op 
een volwaardige manier kan deelnemen 
aan de maatschappij. Het is een essentieel 
onderdeel van onze visie. Ook in ons eigen 
bedrijf willen we zo inclusief mogelijk tewerk 
gaan en iedereen maximaal betrekken. 

Een nieuw initiatief dat we daartoe namen 
is de lancering van onze interne nieuwsbrief 
‘A-kwapraat’. Dezelfde naam als de interne 
Facebookgroep die in het begin van de 
coronaperiode is opgestart om contact met 
medewerkers te houden en die nog altijd 
bestaat. Een redactieteam met reporters uit 
de verschillende business units stelt sinds 
september 2021 driemaandelijks een krantje 
samen met nieuws voor en door onze 
medewerkers. Ook de leden van de Raad 
van Bestuur houden we op die manier 
op de hoogte van het reilen en zeilen bij 
A-kwadraat.

Het vertalen van onze doelstellingen naar 
visuele KPI’s (key performance indicators) 
voor alle belanghebbenden was ook 
een uitdaging om de betrokkenheid te 
vergroten. Dit was bovendien één van de 
aanbevelingen uit het EFQM-assessment. 
In de loop van 2021 hebben we deze 
oefening zeer grondig voorbereid met het 

ganse managementteam. We stelden ons 
vragen zoals: aan welke criteria moeten 
onze KPI’s beantwoorden, wat willen we 
ermee bereiken, hoe gaan we ze opvolgen 
en communiceren? Rond de jaarwisseling 
waren we klaar en in het voorjaar van 2022 
staat de eerste communicatieronde op de 
agenda.

D
uu

rz
a

a
m

he
id

sv
er

sl
a

g

p. 81



4.5 Ecosysteem.

Het EFQM-model bekijkt organisaties als 
deel van een ecosysteem. Vrij snel nadat 
we begin 2021 de resultaten van het 
EFQM-assessment gekregen hadden, is het 
managementteam aan de slag gegaan met 
de aanbeveling om de externe kansen en 
bedreigingen en het ecosysteem waarin we 
werken in kaart te brengen. We vonden het 
in elk geval belangrijk om de discussie, na 
grondige voorbereiding in de business en 
service units, samen met de leden van de 
Raad van Bestuur te voeren. Als basis voor 
de discussie namen we zes ‘megatrends’ en 
hun impact op onze organisatie:

1. Demografische evenwichten veranderen.
2. Technologische ontwikkelingen versnellen.
3. Het klimaat warmt op.
4. De economie staat voortdurend onder druk.
5. De mens verandert als sociaal wezen en als 

consument.
6. De geopolitieke context evolueert.

De analyses leverden bijzonder veel 
informatie, die veel diepgaander is 
dan aanvankelijk verwacht. Bovendien 
verruimden ze de blik op onze werking en 
gaven ze aanleiding tot directe acties. Denk 
daarbij aan het verder uitbouwen van ons 
talentbeleid, het onder controle houden 
van de energiekosten of het versterken van 
samenwerkingsverbanden.

In ieder geval zijn we overtuigd dat 
dergelijke oefeningen een onmisbare 
schakel zijn in het bepalen van de 
langetermijnstrategie van A-kwadraat. 
We zijn dan ook van plan om hier ook de 
volgende jaren blijvend aandacht aan te 
schenken.

De analyses verruimden de blik
op onze werking en gaven aanleiding
tot directe acties.D
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GRI-index.

INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA

102-1 Naam van de organisatie 1

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten 24-38

102-3 Ligging van het hoofdkantoor 85

103-4 Ligging van de operationele vestigingen 85

102-6 Afzetmarkten 27-38

102-7 Omvang van de organisatie 15

102-8 Informatie over medewerkers en andere werknemers 13-16

102-10 Beduidende veranderingen binnen de organisatie 
en haar bevoorradingsketen

3

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 3

102-15 Voornaamste impact, risico’s en kansen 39-41, 59-
64, 78-80

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

102-18 Governancestructuur 71

102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan 9-10 

102-23 Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 9-10 

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

65-70, 
47-48 

102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten 85 

102-43 Aanpak van het engagement van de betrokken 
partijen

56-57, 
74-78

102-45 Entiteiten opgenomen in de jaarrekening 9-10

102-55 Index van de GRI-inhoud 83-84

201-1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd 
en gedistribueerd

26
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302-1 Energieconsumptie binnen de organisatie 67

303-5 Waterconsumptie 65

306-1 Afvalproductie en aanzienlijke afvalgerelateerde 
effecten

66

403-6 Bevordering van de gezondheid van medewerkers 22-23

403-9 Arbeidsongevallen 22

404-1 Gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar per 
medewerker

21

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

21

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

73-74
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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

A-kwadraat 5.
Kleistraat 5

B – 2320 Hoogstraten

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