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VOORWOORD

Op naar 2017

Jullie zullen op de volgende pagina’s een ruime terugblik op 
2016 geserveerd krijgen.

De Kringwinkel, versterkt door Aralea, is na 7 maanden 
al een vaste waarde geworden in Brasschaat. Tijdens de 
eerste halfjaarlijkse evaluatieperiode waren we tevreden 
over de kwaliteit van het materiaal dat bezoekers binnen-
brachten, over de leuke winkelinrichting, de boekenafdeling 
die zeer goed draait, een team dat zijn weg gevonden heeft 
binnen diverse organisaties... 
Natuurlijk zijn er nog werkpunten, zoals het aantal bezoe-
kers van de winkel, dat we zeker nog willen opdrijven, de 
communicatie met de scholen en de gemeente verbeteren, 
onderzoeken of we ook elektro kunnen verkopen,  de haag 
scheren zodat het reclamebord beter tot zijn recht komt. Het 
laatste is het eenvoudigste. Kortom, geen slechte evaluatie 
na zeven maanden. 

Laat ons dan spreken over onze tweede jongste telg: de 
cafetaria heeft de eerste groeipijnen flink doorstaan. 
Mieke en Brenda zorgden samen met de collega’s dat er een 
team gesmeed werd. Voor de vele bezoekers van de boerde-
rij werd de cafetaria een vertrouwde stek, waar ze rustig iets 
kunen eten of met hun kind of kleinkind  kunnen genieten 
van een lekker ijsje. Zowel het terras als de zaak zelf heeft 
ontzettend veel bezoekers over de vloer gekregen dit jaar. 
Op bepaalde momenten werden de zolen letterlijk onder de 
schoenen uitgelopen. De cafetaria is een mooie combinatie 
van een tewerkstellingsproject en anderzijds een “imago-
bouwer” voor Aralea.

De boerderij kreunde ook onder het volk tijdens het oogst-
feest en 25 jaar Kinderboerderij. Het leek op een grote 
feestweek eind september. Ondertussen boden de eerste 
schooltjes zich terug aan op het erf om een leuke boerderij-

ervaring op te doen. 

Op de Ploegsebaan gingen de collega’s van Verhardin-
gen door aan het tempo van de voorbije maanden. Rede-
lijk hard met af en toe zelfs een kleine boete als gevolg. Snel 
willen zijn is niet altijd een goede raadgever. Eva ging met 
haar team aan de slag en zorgde, in overleg met de collega’s, 
voor een nieuwe taak- en functieverdeling die de werking 
en de dienstverlening naar de klanten toe ten goede zal ko-
men. Soms was het maken deze nieuwe taakverdeling pijn-
lijk of confronterend, maar als team komen ze er daar wel uit. 

We betreuren de niet verlenging van de herstellingsop-
drachten voor Pidpa. Gedurende enkele jaren hebben we 
hard ons best gedaan om deze opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Vaak met een positief resultaat als gevolg. 
Het laatste jaar werden de opdrachten te complex, zowel 
naar techniciteit, planning, vergunningen als haalbare ti-
ming. Als organisatie was dit een mooie leerschool en heb-
ben we met opgeheven hoofd deze overeenkomst kunnen 
opleveren. Dit is slechts een gedeelte van Pidpa. We blijven 
nog steeds andere opdrachten, zoals het beheer van water-
lopen, uitvoeren voor Pidpa. 

Het orderboekje voor het voorjaar zit behoorlijk vol. Voor 
onze klant Proximus komt er een uitbreiding aan het be-
staande contract en voor de gemeente Brasschaat zijn er 
ook nog diverse opdrachten  voorzien. Tekort aan werk gaat 
hier zeker niet zijn.

Dit is ook de tendens binnen groen. Het afgelopen jaar 
zijn we heel hard moeten gaan. Donald Trump mocht in 
zijn verkiezingspropaganda dan wel beweren dat er geen 
probleem is met klimaatsverandering, doch daar hebben 
we in het Noorden van Antwerpen weinig van gemerkt. 

Vorige zomer lanceerden we de nieuwe lay-out van ‘t Groen Blaadje. De commentaren over de 

nieuwe stijl waren lovend. Het was fijn om een verzorgd en net personeelsblad in handen te krijgen. 

Het geeft een zeer professionele uitstraling aan onze organisatie, maar toch blijft het blad van ons 

en voor ons.
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met meer dan 35 collega’s die elk op hun eigen wijze heb-
ben bijgedragen tot deze actie van Studio Brussel voor het 
goede doel. Als organisatie konden wij ons terugvinden in 
het opzet van deze actie. Het gezellig samen zijn, een leuke 
t-shirt en de financiële gift aan het sociaal project zijn be-
langrijke zaken, maar het niet de belangrijkste zaken voor 

Aralea. Als organisatie dragen wij vier kernwaarden uit: 
eerlijkheid, vertrouwen, respect en samenhorig-

heid. Het is deze laatste waarde die wij vanuit 
Aralea en de werkgroep “Aralea doet goed” 

willen uitdragen. Samen willen we een 
bijdrage leveren waar we ons als organi-
satie in (h)erkennen.

Ik wil jullie, samen met je naaste fa-
milie en vrienden, een leuk eindejaar 

toewensen en de allerbeste wensen, 
met gezondheid voorop, voor het jaar 

2017. 

 “Leer van het verleden, 
leef in het heden, 

bereid je voor op de toekomst”

Peter Pittevils

Algemeen Directeur

VOORWOORD

Op naar 2017

Nog nooit groeide het gras en het onkruid zo hard als 
in 2016. Combineer dit met het verbod op het gebruik van 
herbiciden en  resultaat en de druk was direct verklaarbaar. 

Sinds begin september is Michaël aan de slag als afde-
lingsverantwoordelijke Groen. Het was voor iedereen 
wennen om plots iemand anders op de parking en aan de 
planningstafel te zien zitten. Ook voor mij was dit 
even (en nog steeds) aanpassen. 
Onze voorzitter zegt altijd: “Peter, je moet 
leren delegeren”.  Da’s loslaten en men-
sen vertrouwen en vrijheid geven. Deze 
twee laatste vormen geen probleem. 
Loslaten is echter het moeilijkste.  Over-
al kortbij zijn, weten wat er waar leeft, 
wie met welk toestel bezig is: de voorbije 
jaren wist ik het allemaal. Nu verdwijnt dit 
stilletjes. Niet erg, hierdoor krijg ik meer 
ruimte om naar de boerderij, de Ploeg-
sebaan of naar de Kringwinkel te gaan. Ik ben 
ook directeur van deze afdelingen. Anderzijds geeft het 
ook ruimte om, samen met de Raad van Bestuur en met een 
aantal collega’s te werken aan de strategie en toekomstplan-
nen van onze organisatie. 

In het najaar hebben we het takenpakket van de adminis-
tratie onder de loep genomen en deden we een poging 
om dit georganiseerd en gestructureerd te krijgen. Je 
vindt hier een overzicht van op pagina 8. Samen met Tine 
Debaillie (Lumineus) hebben we de eerste stappen gezet 
richting “zelforganiserende teams”. Op pagina’s 18 - 22 in 
dit blad kunnen jullie hierover meer informatie terugvinden.

Op het moment dat jullie dit exemplaar van ‘t Groen 
Blaadje krijgen, is de Warmathon al voorbij. We waren 
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#1
De ploeg van monitor Jens Peeters leverde een knap staaltje 
snoeiwerk op aan De Olifant in Brasschaat, op de rotonde 
van de Frilinglei. Mooi werk, collega’s!

#2
De ploeg van Filip Bruwiere voerde een opdracht uit voor 
De Ideale Woning in Malle. De collega’s hebben er de tuinen 
heraangelegd en nieuwe siergrassen geplant.

#3
De ploeg van Jens Peeters werkte aan een speciale klus, in 
opdracht van ANB. De collega’s hebben bunkers leegge-
haald die sinds 1945 afgesloten waren. 

Nieuws Groen

NIEUWS

#4
De ploeg van Jos Francken zorgde ervoor dat het kerkhof 
van Schoten er verzorgd bij lag voor Allerheiligen!  Het on-
derhoud van de begraafplaats scoorde een 10/10 op de ge-
meentetest van Het Nieuwsblad!

#5
De collega’s van de ploeg van Marc Broeckhuysen zorgden 
voor wat creativiteit in het straatbeeld van Wuustwezel.

#6
De ploeg van Harco Borgs zorgde voor de aanleg van deze 
mooie tuin in Kapellen.      

 

#1 #2

#5

#3

#4

Wil jij ook een paar leuke foto’s van jouw ploeg  
in ‘t groen blaadje? 

Bezorg ons ze dan snel op an.coppens@aralea.be  
of kom even langs bij collega An Coppens

#6
Foto’s Jens Peeters, Marc Broeckhuysen, Filip Bruwiere, Jos Francken, Mi chaël Scraeyen
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#1
Het team van Danny Van Hooydonck voerde in november 
een opdracht uit voor Jeugddorp in Bonheiden. Daarvoor 
vertrokken de collega’s ‘s ochtends met plezier een uurtje 
vroeger in Brasschaat om de files te vermijden, en wierpen 
ze zich met volle enthousiasme op de job.

#2
Onze afdeling werkte in augustus aan een totaalproject 
waarbij we bij een klant zowel een oprit als een terras, tuin 
en afsluiting geplaatst hebben. De oprit hebben we in kas-
seien aangelegd. Het terras is gelegd in blauwe steen.Na-
dien hebben we de hele achtertuin gelijk gemaakt voor het 
gras. In het eerste stuk van de tuin hebben we graszoden 

gelegd en het laatste stuk is ingezaaid. We hebben daar-
naast ook een basketbalveldje aangelegd en een volledige 
afsluiting aan de tuin geplaatst. 
De opdracht werd uitgevoerd door de ploegen van werkbe-
geleiders Danny Van Hooydonck en David Leyssens. 

#3
De collega’s van de ploeg van Mats Pieters zorgden voor de 
aanleg van een gemeenschappelijk terras aan de nieuwe so-
ciale appartementen van De Ideale Woning in Essen. 
De bewoners waren alvast zeer tevreden met het resultaat 
en met de inzet van de collega’s!

Foto’s: Danny Van Hooydonck, David Leyssens en Mats Pieters

#1

NIEUWS

#2

#3

Nieuws Verhardingen

#1

NIEUWS

#2

#3
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Een nieuw jaar start vaak met nieuwe 
voornemens: we gaan sporten, we gaan 
stoppen met roken, we gaan op onze voe-
ding letten... allemaal zaken die wijzigen. 
Vaak komen er nog wijzigingen in de wet-
geving of andere zaken bij. 
Ook op de administratie van Aralea gaan 
er nog een aantal zaken  wijzigen.

Hoe komt dat?
Diverse taken zaten bij diverse mensen. Er 
was niet altijd een logische verdeling van taken. Er was geen 
back-up voor bepaalde functies en als laatste, maar een be-
langrijk gegeven: we willen investeren in onze medewerkers 
en in hun competenties.

Wie gaat nu andere taken doen en wat ga ik daar als col-
lega van merken?
Jef Van Deun gaat de volledige boekhouding van alle afde-
lingen doen.
Gina De Cleer gaat de volledige loonadministratie voor 
haar rekening nemen. Dit wil zeggen dat zij niet enkel de lo-
nen zal uitbetalen, zij zal ook alle vakantie, ziekte, educatief 
en syndicaal verlof registreren en de subsidiedossier van alle 
afdelingen beheren. Als er dan nog tijd over is zal zij waken 
over onze verzekeringen. 
Dus voor ziekmeldingen en vragen over je vakantie kan je 
vanaf 1 januari terecht bij Gina.

Nathalie Dupon zal verantwoordelijk 
zijn voor het sociaal beleid van de afde-
ling Groen en  het grootste deel van de 
arbeiders, An Coppens voor een 35-tal 
arbeiders. Nathalie blijft nog steeds de 
vertrouwenspersoon en zal ook instaan 
voor duurzaamheidsverslag
Tom Van Deuren is verantwoordelijk voor 
het onthaal (telefoon/post) en administra-
tieve ondersteuning
Eline Aertbeliën kreeg de opdracht om 

samen met de directie een HR/ Personeelsbeleid uit te wer-
ken voor de gans Aralea (met een focus rond onze missie, 
visie en waarden). Zij blijft het aanspreekpunt voor alle ar-
beiders van de boerderij en de cafetaria. Daarnaast zal zij de 
verantwoordelijkheid dragen voor het uitwerken van een 
vorming/training- en opleidingsbeleid.
Ann Gevers zal verantwoordelijk worden voor het aankoop-
beleid (m.u.v. de machines en benodigde materialen), ze zal 
instaan voor de administratieve ondersteuning en organisa-
tie van Directie en Raad van Bestuur
An Coppens zal instaan voor het sociaal beleid bij de afde-
ling Verhardingen. We investeren ook in een marketing- en 
communicatiebeleid, waarvoor de nodige tijd en middelen 
zullen voorzien worden
Wim Tiebos zal bedrijfsprocessen in kaart gaan brengen en 
afstemmen over de afdelingen heen.

Tekst: Peter Pittevils

STOELENDANS OP DE ADMINISTRATIE

“Het einde van 2016 nadert.. een gelegenheid 
om even terug te blikken op een jaar met heel 
wat beweging op de afdeling verhardingen:
Een aantal collega’s gingen uit dienst en nieu-
we medewerkers zijn gestart. Dat die nieuwe 
coördinator een madammeke moest zijn, zorg-
de wel even voor wat ongemakkelijk gedraai 
op de stoelen van sommige werkbegeleiders. 
Maar ondertussen hebben we onze draai zowat 
gevonden en kunnen we weer met een volledig en hopelijk 
stabiel team verdergaan op de weg die we zijn ingeslagen.

NIEUWS

Een weg waarin we als team op zoek gaan naar 
meer efficiëntie in de organisatie van ons werk, 
waarin we streven naar kwaliteit en klanttevreden-
heid en waarin we samen aan de slag gaan, stap 
voor stap, gewoon vanuit wie we zijn en wat we 
doen, dag in dag uit
Want dat is waar we fier op zijn! Elke vraag van 
elke klant schept mogelijkheden en uitdagingen 
die ons drijven. En we mógen kiezen voor datgene 

waar we goed in zijn. Zo levert ons harde werk elke nieu-
we dag een mooi stukje verharding op. Iets dat vele jaren 
meegaat!!”

Eva Ernst

TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN JAAR



FOLIO

9

De dag van de kringwinkel was voor mij een drukke maar 
leuke dag. We hebben de week ervoor hard gewerkt om 
alles goed voor te bereiden. Alles was goed georganiseerd, 
en iedereen wist wat hij of zij moest doen. Aan de boeken-
afdeling was er koffie en chocomelk voorzien. Klanten kon-
den dit zeker op prijs stellen. Zo waren er klanten die samen 
kwamen en gezellig een gesprek voerden. Er waren ook veel 
van onze vaste klanten die langskwamen. 
Ik heb die dag vooral de boekenafdeling verzorgd. Ook aan 
de kassa heb ik mij stevig ingezet. Er stond op bepaalde mo-
menten een rij van meer dan 5 meter. Het was klant na klant 
afwerken en soms kreeg de kassa “kuren”. Maar met wat hulp 
van de collega’s is alles toch vlot verlopen. 
Af en toe moest ik mijn collega’s ook helpen met de verkoch-
te spullen weg te brengen, en andere in de plaats te zetten. 
Het was een fijne dag, maar één Dag van de Kringwinkel per 
jaar is voor mij meer dan voldoende. Het zou nogal zwaar 
zijn om die druk elke dag te hebben.
Op naar volgend jaar!

De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat 

Open van maandag t.e.m. zaterdag 
van 10 tot 18u

Dag van de Kringwinkel
15 november 2016

door Mathias Rymenans, neergeschreven door Jeroen Volders
Foto’s An Coppens

NIEUWS
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Om het 25-jarig bestaan van de boerderij te vieren heb-
ben we met extra veel tijd, aandacht en vrijwilligers van het 
oogstfeest een spetterend jubileumfeest gemaakt. De men-
sen konden genieten van 18 verschillende activiteiten voor 
groot en klein. Buiten de vaste boerderijstanden zoals de 
groentekraam, de bakkers, de stand van het arbeidszorg, de 
grote appelpersmachine….was er ook veel interesse voor de 
natuurverenigingen en ifang. 
Enkele ambachten kwamen aan bod: klompenmaker en een 
kunstsmid. Voor de kleinsten waren er vertellingen, klim-
men op de strobalen, leuke gezichtjes laten schilderen. Met 
als hoofdact “circus”. 
De bezoekers hadden de mogelijkheid om 5 dagen lang 
van de circusvoorstelling te genieten. Ook de scholen 
hebben hier gebruik van gemaakt en genoten van de leuke 
voorstellingen van Loïc en zijn team.
Het oogstfeest was een voltreffer, het mooie weer bracht 
veel volk met zich mee en de cafétaria draaide op volle toe-
ren. Veel ijs, veel drank en veel pannenkoeken gingen over 

de toonbank…
We zagen veel blije gezichten. Zowel bij de bezoekers als bij 
het boerderijteam en alle vrijwilligers en de standhouders 
die een handje kwamen toesteken.

Na het oogstfeest zijn de voorbereidingen voor St-Maar-
ten begonnen. 160 kinderen hadden zich ingeschreven 
om een biet te komen uithollen op de boerderij. Er is ge-
zwoegd en geknutseld om een mooie lampion te maken. 
Zeker 700 bezoekers hebben deelgenomen aan de wan-
deling, met als hoogtepunt het bezoek van St-Maarten, die 
het einde zomervuur aanstak en voor alle kinderen wafels 
en warme chocomelk (80 liter) uitdeelde. De ouders konden 
wat lekkers vinden aan de buitenstanden: jenever, gluwein, 
koffie, soep en hotdogs.

Ondertussen wordt de tuin voor de winter klaar ge-
bracht en wordt er meer binnenwerk en klussen gedaan. 

Nieuws Boerderij

NIEUWS
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Op 5 september zijn de schoolbezoeken terug gestart. 
Elke dag tot 30 november. Dan is het even een winter-
stop. We starten terug 26 januari to 30 juni. Elke 
dag is alles volgeboekt!

Voor de kinderen organiseren we nog een 
paar keer speculaas bakken op woens-
dagnamiddag in december… en dan 
zal het stilletjes worden op de boerderij 
tot eind januari…
Ondertussen kunnen wij starten met de 
voorbereidingen voor de kampen van 
2017 en de feesten, winterklussen doen 
en alles voorbereiden voor het voorjaar….

Voor de cafétaria is na een ongelooflijke drukke zo-
mer ook een rustigere periode aangebroken.
Het mooie zomerweer bracht vele bezoekers tot laat naar de 
boerderij. Zij hebben naar hartenlust van het ijs geproefd. 
Tijdens lange weekends werden er al gauw 90 liter ijs ge-
schept. Met nadien soms heel pijnlijke armen voor de ijs-
scheppers… Ook de pannenkoeken zijn tot ver gekend en 
vliegen de deur uit. En met de komst van de winter is de 
cafetaria opnieuw gestart met het bereiden van de warme 
maaltijden voor de collega’s van Aralea. Elke dinsdag en 
donderdag zorgen Mieke en haar team voor verse soep 
en een lekkere en gezonde warme maaltijd.

De collega’s van de cafetaria verzorgen ook elke derde 
zondag van de maand een ontbijtbuffet, wanneer de 

bakkers aan het werk zijn. Een fijne combinatie voor 
de bezoekers; lekker ontbijten, ondertussen 

de bakkers aan het werk zien, om dan uit-
eindelijk met vers gebakken brood naar 

huis te gaan.

Om de zondagen voor de bezoekers 
nog gevarieerder te maken, zijn we een 
samenwerking aangegaan met Aqui-

la, de roofvogel-vereniging. De roofvo-
gels komen niet op de boerderij. Ze blijven 

op het rond punt. Dit heeft voornamelijk de 
bedoeling als gewenning voor zowel de vogels 

aan de mensen, als omgekeerd. Bezoekers krijgen 
tekst en uitleg en ze mogen tussendoor een vogel vasthou-
den. Regelmatig zie je de vogels in actie…
In 2017 starten er begeleide wandelingen-verjaardagsfeest-
jes met het team Aquila en hun vogels

Kortom…er valt altijd wel iets te beleven op de boerderij…

Eva

Tekst: Eva Baets

NIEUWS

Dit is wel leuk samen met de mooie speeltuin .
En nu we voor de winter staan, is het zeker nodig dat ze 
goed kunnen eten en zeker kunnen schuilen .

Een dikke pluim voor de mensen van de gemeente Bras-
schaat. 

Tekst: Marc Koevoets

GEITJES EN REEËN KRIJGEN NIEUWE STAL EN “MEUBELS” IN ‘T PARK
Voor onze  geitjes en reeën in het Gemeentepark heeft 
de gemeente een mooi stalletje gemaakt. Dit was nodig. 
Het vorige stalletje viel helemaal in elkaar.
Ook de etenbakken waren aan vernieuwing toe. En tot 
slot kregen ze ook nog een hoop bomen waar ze over 
kunnen klimmen. Spelen doen ze graag. 
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De voorbije maanden hebben er rond het thema eerlijkheid 
nog leuke acties plaatsgevonden:

#1 SPIEGELS
Op alle afdelingen werden grote spiegels geplaatst waar 
iedereen positieve eerlijke boodschappen op kan schrijven.

#2 PLUIMEN OP CANVAS
De “oude pluimen” ; ) werden op een canvasdoek gedrukt 
die ophangt. Op die manier kan iedereen zijn oude pluimen 
van vorig jaar terugzoeken

#3 PLUIMEN IN DE BOX
In de werkgroep hebben we ook beslist om de pluimen te-
rug tot leven te roepen. Op elke afdeling staat een box met 
vleugels waar we de pluimen in kunnen steken met een 
leuke slogan op. We plaatsten op Facebook een leuk filmpje 
met poppen. Voor diegenen die dit nog niet hebben gezien: 

zeker de moeite om eens te gaan kijken !

#4 SPREUKEN
In de maanden augustus en september maakten we leuke 
posters met spreuken die in de verschillende afdelingen uit-
hangen.  De werkgroep gaat vanaf heden met cartoons wer-
ken i.p.v. spreuken (met een aanpak op maat van elke afde-
ling) omdat het soms moeilijk is  de spreuken te begrijpen. 

Er is binnen de werkgroep gekozen te werken rond het ont-
vreemden van werkmaterialen en werkkledij. 

Het is uiteraard niet de bedoeling dat we enkel leuke acties 
organiseren, maar dat we de waarde “eerlijkheid” verankeren 
in gans de organisatie. 

Tekst en foto’s: Nathalie Dupon

Een groep collega’s lanceert een jaar lang 
acties rond de waarde ‘eerlijkheid’

Eerlijk het jaar door

#1

#3

#2

#4

JAARTHEMA EERLIJKHEID
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Eerlijk het jaar door

#2

SPONSOR

Positieve feedback
We kregen dit mailtje vanuit Essen voor het werk van 
onze afdeling Groen - Peter, An, Heb net telefoon gehad 
van College Essen.  Ze hebben onlangs Raad van Bestuur ge-
had en zowel lagere school als middelbare school zijn zeer 
tevreden van de prestaties van Eddy z’n ploeg.  In het verle-
den werd dit uitgevoerd door iemand uit de privé, maar nu 
gebeurt het veel beter! Weer een pluim! Gr Nele

We kregen dit mailtje van voormalig directeur Paul Stuy-
ck over ons nieuwe logo en de Familiedag - Dag Peter, 
Proficiat met het nieuwe logo van Aralea: mooi, fris, mooie 
kleur. Ik heb al camionetten gezien met het nieuwe logo: het 
frist ze echt op. Nu, na 36 jaar mocht er wel een hedendaags 
logo komen (…). Vriendelijke groeten, Paul Stuyck

We kregen dit mailtje vanuit BUSO Zonnebos voor de 
stagebegeleiding binnen onze afdeling Groen - Beste 
Nathalie, met deze mail wil ik je danken voor de fijne en vlot-
te samenwerking dit schooljaar. Met vriendelijke groeten, 
Van Maldeghem Annick

We kregen dit mailtje binnen vanuit de Gemeente Bras-
schaat. Het is bestemd voor de collega’s van de afde-
ling Groen - Beste, onze welgemeende dank voor de vlot-
te verwerking van onze aanvraag en doorgave aan Aralea. 
Vandaag werden de aanplantingen in De Tomermaat en 
Laagland onder handen genomen. Terug een mooie straat. 
Prettig weekend ! Vriendelijke groeten, Guy Bogaert

We kregen dit mailtje binnen vanuit de Gemeente 

Wuustwezel. Het is bestemd voor de collega’s van de 
afdeling Groen - Goedemorgen allemaal, Toen ik gisteren-
avond in de wijk Nieuwendijk kwam, zag ik het meteen: de 
snoeibeurt heeft al plaatsgevonden! En dat daags na mijn 
mailtje! Knap werk en een dikke bedankt aan iedereen die 
zijn steentje heeft bijgedragen! Evy De Bruyn

We kregen dit mailtje van ex-collega Michèle Goetinck 
ivm de boerderijkampen op Mikerf - Onze Maarten heeft 
kunnen genieten van een onvergetelijke vakantieweek op 
de boerderij. Waarvoor dus dank en een veelkleurige bos 
pluimen voor allen die hierbij betrokken zijn. Wat opviel is 
jullie persoonlijke aanpak, de afwisselende activiteiten en 
de betrokkenheid van de monitoren. En natuurlijk de snel-
le oplossing voor bereikbaarheidsproblemen  . De kaaskro-
ketjes en het ijsje hebben ons trouwens ongelofelijk goed 
gesmaakt.

We kregen dit mailtje binnen vanuit het OCMW van Ede-
gem voor het schilderwerk van de afdeling Verhardin-
gen -  Peter, dank voor je reactie. De kasten doen het goed 
in hun tweede leven, het resultaat mag er zijn! Groeten en 
tot later, Katrien Van Hove - OCMW-Edegem

We kregen dit mailtje van Nathalie Colsoul van Groep 
Maatwerk ivm het Oogstfeest op Mikerf -  Dag Peter, Dik-
ke proficiat aan heel je team voor de organisatie van het 
oogstfeest gisteren: het was geweldig! (het circus vonden 
we alle 5 trouwens heel leuk, plezier voor groot en klein) 
Veel volk ook, dus ik hoop dat jullie zelf ook tevreden zijn?

FEEDBACK

Aralea kreeg dit jaar een nieuw 
logo en daarmee kregen alle col-
lega’s ook nieuwe werkkledij. 
Wat hebben we dan met de oude 
werkkledij gedaan, vraag je je mis-
schien wel af… Wel, daar hebben 
we een heel zinvolle bestemming 
voor gevonden! We hebben onze 
werkkledij met het oude logo op 
ingescheept in een container met 
hulpgoederen voor Gambia. Lieve, 
de echtgenote van onze directeur, 
nam in november deel aan een 
sociaal project in Gambia en heeft 
onze werkkledij daar overhandigd 
aan lokale vrijwilligers van de ver-
pleegpost en leerkrachten.

Onze oude werkkledij krijgt nieuw leven in Gambia
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INTERVIEW

Dag Michaël. Jij bent afdelingsverantwoordelijke op 
Groen. Dat is een nieuwe functie op deze afdeling. Wat 
houdt die functie zoal in?                               
Michaël: In eerste instantie is de operationele leiding van 
Groen de hoofdtaak. Qua inhoud is dit dan de planning, het 
aansturen van de monitoren en arbeiders.
Voor de opmaak van de offertes ga ik naar de klanten, infor-
meer ik wat en hoe en geef dit verder door aan de collega’s 
op het secretariaat.  Het ‘ontlasten’ van sommige collega’s 
van bepaalde taken hoort er natuurlijk ook bij.  

Hoe ben je op Aralea terechtgekomen?                             
Michaël: Mijn vrouw Nele werkte sinds iets meer dan een 
jaar bij Aralea. Meermaals kreeg ik te horen wat een goede 
sfeer daar heerst.
Zelf was ik echter werkzaam als projectleider voor een 
groenbedrijf uit Broechem. Toen ik hoorde dat ze op zoek 
waren naar een afdelingsverantwoordelijke Groen, heb ik 
me kandidaat gesteld.  Een nieuwe uitdaging in het groen, 
en dit met doelgroepen, dat leek me wel wat.

Wat is je eerste indruk van Aralea?                             
Michaël: De grootte van het bedrijf met het bijhorende ma-
chinepark maakte wel een grote indruk op mij.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik in juni reeds aanwezig was op 
de geweldige familiedag, aangezien mijn vrouw Nele toen 
al aan het werk was bij Aralea Groen. Op deze manier kon ik 
toen al een beetje kennismaken met Aralea. Trouwens een 
fantastisch initiatief, die familiedag!

Wat is volgens jou de grootste uitdaging waar we voor 
stan (in de afdeling Groen)?                             

Michaël Scraeyen is sinds september afdelingsverantwoordelijke bij Groen

Michaël Scraeyen, zijn naam is ondertussen door de meesten al wel gekend. 

Op de afdeling Groen geeft hij de leiding aan 18 monitoren en 137 arbeiders. 

Maar wie is Michaël eigenlijk? Hoe is hij bij ons terechtgekomen en wat 

houdt zijn functie zoal in? Wij zochten het voor jou uit!

“Ik wil een 
motivator zijn”

Michaël: Het opstarten van de zelforganiserende teams. 
Eerder waren we bij een groot maatwerkbedrijf in Kuurne 
waar er reeds met zulke teams gewerkt wordt en met succes! 
Echter, verandering is altijd een aanpassing, maar daarom 
nog niet negatief.

Wat is voor jou een goede afdelingsverantwoordelijke of 
teamleider?                         
Michaël: Een motivator! Als ik mensen kan stimuleren, een 
gevoel kan geven dat ze in ons team horen en (bijna) elke 
dag met plezier komen werken, denk ik dat we goed bezig 
zijn.
Ook een goed contact met de klanten is erg belangrijk.
Het woord ‘bruggenbouwer’ durf ik ook wel eens in de mond 



15

INTERVIEW

te nemen aangezien ik tussen de directeur, en mensen bui-
ten en de klant sta.
Luisteren is dus heel belangrijk om ‘alle neuzen in dezelfde 
richting’ te krijgen.

Wat boeit jou het meest in je job? Wat is je grootste uit-
daging? Wat drijft jou?                
Michaël: Het (samen)werken met mensen en dit in de 
groensector. Het geeft me enorm veel voldoening mijn 
groenkennis te kunnen delen, mensen iets bij te leren en dit 
met respect voor ieders kunnen.  
Als iedereen, van kantoor tot het veld ‘zijn’ uitdaging vindt 
in z’n job en de klant tevreden is, dan is voor mij het project 
geslaagd!

 Is er al een grappige anekdote in deze eerste maanden?                           
Michaël: Euhmm, eigenlijk wel. De eerste anderhalve maand 
reed ik met collega Marc (Koevoets) mee naar Brasschaat.
We komen beiden uit Essen, enkel ik van Essen-Heikant en 
Marc van Essen-Hoek, gemeentelijk toch een groot ver-
schil…. zoals overal waarschijnlijk. 
Dagelijks pikte Marc mij op rond 7u10. Op een gegeven dag 
sta ik te wachten op mijn oprit en de tijd tikt en tikt en tikt….
Ondertussen 7u30 en ik denk “toch maar eens even bellen 
naar Marc”. Wat bleek; Marc was al in Brasschaat en daar 
stond ik dan….. Dus heb ik mijn stalen ros bovengehaald en 
ben ik in allerijl naar Brasschaat gefietst. Rond 8u30 kwam ik 
uiteindelijk aan in Brasschaat en daar stonden enkele colle-
ga’s, waaronder Marc, me met een lach op te wachten.
Wel, ik moet zeggen dat we hier een vervolg aan gaan brei-
en, maar dan wel in de zomer én met aangepaste fietskledij.

Dank je voor het interview, collega, en veel succes met 
de nieuwe job!

Foto’s Tom Van Deuren en Michaël Scraeyen
Tekst: Michaël Scraeyen en An Coppens

MICHAËL IN 5 WOORDEN  
(of ietsje meer)

Wie is Michael?                        
Michaël: Moeilijk om zo over jezelf te praten…..
Spontaan, gedreven, positief ingesteld, meegaand en toch 
ook koppig. Al van kindsbeen af ben ik zoals ze zeggen een 
echte buitenmens.  Als kind had ik mijn eigen moestuin en 
toen ik 10 jaar was, wist ik al dat ik landschaps- en tuinarchi-
tectuur wilde gaan studeren.
Nele en ik wonen met ons gezinnetje van 3 kinderen (Ber-
re 10j, Trijn 9j en Artuur 4j) in het Noordelijke Essen, in het 
groen. Verbouwen van onze woning is één van mijn hobby’s 
sedert enkele jaren. En natuurlijk mijn schatten van kinde-
ren entertainen(en het computergebruik trachten in te per-
ken…)

Doe je aan sport?              
Michaël: Sinds enkele maanden (toevallig viel dat samen 
met mijn indiensttreding bij Aralea) ben ik weer gestart met 
tafeltennis. Een twintigtal jaar geleden speelde ik dit op 
competitieniveau en door drukte ben ik ermee gestopt.
Echter is het altijd blijven kriebelen en na een partijtje tafel-
tennis deze zomer met één van mijn 3 broers (trouwens ook 
alle 3 tafeltennisspelers) is de vonk weer overgesprongen.
Ook lopen is sinds kort terug een uitlaatklep geworden, en 
dit een beetje door aandringen van collega Nathalie.
Laatst liepen we nog een wedstrijd voor het goede doel in 
Park Spoor Noord met een 8-tal collega’s, TOP!!!

Hoe ziet jouw weekend eruit?               
Michaël: Wel als ik na bovenstaande nog een beetje tijd heb, 
werk ik zeer graag in de tuin. Echter, dit schiet er wel eens 
over.  De aanleg van onze tuin is ook een meerjarenplan ge-
worden, het terras is sinds kort afgewerkt…. Een zwemvijver 
staat alvast nog op ons verlanglijstje. Maar wat zegt men: bij 
de loodgieter lekt de kraan ook! ;-)
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VEILIGHEID

Veilig onderweg 
naar het werk

VOETGANGERS:
• Voor de voetgangers opletten bij het oversteken op don-
kere plaatsen 
• Op een zebrapad heb je wel voorrang, maar als ze je aan-
rijden, zit jij natuurlijk wel met de gevolgen
• Dubbel opletten graag voor je oversteekt: gezien worden 
en dan pas oversteken  
• Ook goed opletten voor de ijsplekken. Deze kunnen nog 
onder het blad zitten 

FIETSERS:
* We zijn weer gekomen aan de winter: het is vroeg donker , 
dus zet je licht aan let op de vele bladeren op de fietspaden ,
* Draag licht gekleurde kledij. Een fluo vestje is ideaal. Ge-
zien worden is geld waard! De bestuurders van auto’s heb-
ben je altijd niet gezien
* Voor de fietsers is het soms gevaarlijk om over de vochtige 
bladeren uit te schuiven. 

BROMMERS:
• Voor de brommers geldt hetzelfde verhaal: vergeet zeker 
je licht niet aan te zetten 
• Fluo kleding en goede verlichting is echt noodzakelijk om 
alle dagen veilig naar het werk te komen 
• Wanneer het een beetje vriest, schuif je snel uit met de 
brommer 

AUTO’S:
* Voor de autobestuurders is het dubbel uitkijken in dit 
donkere weer 
* We beginnen later te werken en nu is er veel meer school-
verkeer: let dus op voor kinderen op de fiets ;
* Ook bij regenweer kan het zeer gevaarlijk zijn. De fietsers 
en voetgangers heb je soms maar net op tijd gezien 
* Bij regenweer zijn de ramen vaak aangedampt. Zet je ver-
warming of airco aan: dit helpt heel goed 
* Als de ramen zijn bevroren, dan moet je even krabben 
voor je vertrekt: goed zicht is toch beter 

Tekst: Marc Koevoets

De winter is nu op zijn hoogtepunt en dat wil zeggen dat de dagen kort zijn en je dus vaak in het 

donker naar het werk moet komen ‘s ochtends, en ook weer in het donker naar huis rijdt. Dan is het 

extra belangrijk om ervoor te zorgen dat je goed zichtbaar bent. Hieronder een aantal tips om veilig 

de baan op te gaan:
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VORMING

Een peter of meter is iemand die zorgt voor een warme wel-
kom op Aralea.  Wanneer je nieuw bent, dan moet je vaak 
alles nog uitzoeken op een werkplaats.  Hier op Aralea helpt 
je peter of meter je graag en kan je terecht bij hen voor een 
heleboel praktische vragen zoals:  
- Ik heb een vraag over mijn loon?  
-Ik ben mijn broek kwijt?  
-Ik heb een speciale bril nodig?  
-Aan wie vraag ik verlof aan? 
Een peter of meter wijst je graag de weg. Ze helpen je door 
je te vertellen bij wie je moet zijn.  Let wel op: een peter of 

Vorming in de kijker

Misschien heb je al eens gehoord over peters en meters op Aralea? Maar wie zijn 

ze? Wat doen ze? Wij gingen op zoek voor jou.  

Wat is dat? 
Een peter of meter op Aralea?

Op Aralea zijn we trots op onze peters 
en meters! We zetten ze voor jullie 

graag nog een keer op een rijtje. 
Bovenaan vind je de peters van Ver-
hardingen, onderaan die van Groen

OPROEP !
Veranderingen in de maatschappij, op het werk, op je job of in je interesses zorgen ervoor dat we nooit klaar zijn met leren.  Ook in 2017 gaan we 
terug aan de slag met het thema leren en bijleren. Zijn er thema’s waar jij van denkt dat we op Aralea nog wel van kunnen leren of bijleren?  Geeft je 
ideeën door via de bijgevulde invulstrook of spreek Eline aan.   We bekijken dan of we je idee kunnen omzetten naar een opleiding of leermoment.  
In 2017 is er opnieuw budget voorzien om een opleiding te laten doorgaan over een thema dat niet met het werk te maken heeft maar waar je 
graag meer over wil leren of bijleren.  Ze ook deze thema’s mee op de bijgevoegde invulstrook of spreek Eline aan.  

Correctie: in de vorige editie van ons personeelsblad spraken we over het theorie rijbewijs BE. Echter, in het artikel ging het om het rijbewijs B en dus  niet BE.  

meter is GEEN hulpmonitor, vervangmonitor, hulpverlener.
Een peter of meter is een goed luisterend oor. Wanneer 
mensen vragen hebben of het moeilijk hebben, kan de pe-
ter of meter hen bijstaan door te luisteren en hen door te 
verwijzen naar de juiste persoon. 

De peter en meters worden ondersteund door 2 collega’s.  
Hen zetten we natuurlijk ook een keertje in de kijker.  Heb 
je vragen rond peterschap dan kan je bij hen ook altijd 
terecht. 

Tekst Eline Aertbeliën
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35 JAAR ARALEA: EN WAT NU?

Dit jaar vierden we het 35-jarig bestaan van Aralea vzw. We organiseerden een familiedag, 

kozen een nieuw logo en een volledig nieuwe huisstijl. Maar daar stopt het niet mee. We 

zijn ook gaan stilstaan bij onze organistie zelf. In deze 35 jaar is Aralea immers enorm 

gegroeid en dus is de tijd gekomen om een aantal zaken anders te gaan organiseren. 

Misschien heb je in de wandelgangen de term “zelforganiserende teams” al wel horen 

vallen? Wij zetten een aantal collega’s samen met de directeur en enkele leden van de 

Raad van Bestuur aan tafel om uit te zoeken hoe zij de toekomst van Aralea zien.

35 jaar Aralea
en wat nu?

Diederik De Corte: Jullie spreken over het organiseren 
van zelfsturende teams. Maar die zelfsturende team zijn 
er nu toch ook al?
Peter Pittevils: Ja, op ploegniveau is dit nu al zo. Maar we 
willen dit op organisatieniveau organiseren. We willen gaan 
naar een groep of “cluster” waarbinnen vier of vijf ploegen 
samenzitten en “zichzelf organiseren”. Bijvoorbeeld vier mo-
nitoren met een vaste inspringmonitor. Eigenlijk is dit dan 
een aparte afdeling binnen de afdeling Groen. In plaats van 
met 18 monitoren aan tafel te zitten, zullen jullie in kleinere 
groepen kunnen gaan samenwerken en zichzelf organise-
ren, zonder dat dit vanuit directie wordt opgelegd. Zo zou 
er bijvoorbeeld een cluster van privecontracten kunnen ko-
men, of een cluster die de opdrachten van twee gemeen-
tes uitvoert. Dit zijn pistes. De effectieve uitwerking van die 
clusters zal door een werkgroep gebeuren.

Diederik: Hoe is dit idee eigenlijk ontstaan?
Peter: Het idee van deze cluster is om meer betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid te leggen bij de collega’s zelf. Men-
sen kunnen zo groeien en dichter bij hun klanten staan.
Wim Vandersteen: Het is de bedoeling om u nog gelukki-
ger te maken op het werk. In een moderne bedrijfsvoering is 
het niet meer de baas die zegt wat je moet doen en de me-
dewerkers die uitvoeren. Verantwoordelijkheid, vertrouwen 
en vrijheid maken dat medewerkers zich gelukkiger voelen 
op het werk. 

Diederik: Mijn ploeg is op dit moent nogal geïsoleerd. Ik 
heb veel priveklanten en ik ken mijn klanten. Maar van 
andere ploegen ken ik niets. Dus als ik moet gaan sa-
menwerken met andre ploegen dan moet ik hun klanten 
ook leren kennen, toch?

Peter: Ieder gaat zijn eigen klanten en zijn eigen ploeg be-
houden. Alleen gaat het zo zijn dat, als jij er een dag niet 
bent, dat er dan een vaste inspringmonitor is, of dat je op 
een dag dat je iets af moet krijgen extra mensen kan krij-
gen uit een andre ploeg. Als je met vijf mensen rond de tafel 
zit, dan kan je gemakkelijker afspreken om elkaar te helpen. 
Maar het vaste contactpunt voor de klant blijf jij. 

Diederik: In het hoogseizoen is het voor de meeste ploe-
gen even druk. Dan heb ik als monitor al mijn mensen 
nodig. Hoe kan een zelfsturend team mij dan helpen?
Peter: Op zo’n moment kan je de winst halen uit zo’n cluster 
indien je een vaste insprinmonitor hebt die alle collega’s en 
klanten kent. Er kan dan een vaste vervanger. De klant wordt 
er zo beter van en de medewerkers ook.
Jef De Ridder: Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat de werkdruk niet te hoog wordt. Dat onze 
werkplaats een beschermde werkplaats kan blijven voor 
onze mannen.

Patrick Thierens: Gaan we dan genoeg monitoren heb-
ben om een vaste vervanger per groep te hebben? 
Peter: Het lijkt me het meest voor de hand liggend om per 
vier monitoren 1 inspringmonitor te hebben. We hebben nu 
al drie inspringmonitoren en we gaan er nog 1 aanwerven. 
Dan heb een viertal clusters met in elke cluster een dertigtal 
medewerkers. 

Diederik: Komt er nog een herverdeling van het werk? 
Er is momenteel een groot verschil van werkdruk van de 
ene ploeg naar de andere.
Peter: We bekijken steeds samen met Wim wat de waarde 
van een contract is en maken op basis daarvan de herverde-
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Aralea wil in 2017 onderzoeken hoe medewerkers méér hun 
eigen werk kunnen organiseren. Wie het werk uitvoert, weet 
meestal ook het best hoe het moet georganiseerd worden 
en wat de klant wil. Daar wordt jij als medewerker blijer van 
en de klant meer tevreden. Zo kan je je talenten goed inzet-
ten en snel inspelen op onverwachte situaties. Elk team kan 
in vertrouwen groeien en ontwikkelen en zich verantwoor-
delijk voelen voor het resultaat.

Hoe zou het zijn indien je meer verantwoordelijk en zeggen-
schap zou krijgen over hoe je je werk aanpakt? Stel dat je 
meer betrokken wordt om over oplossingen na te denken 
die goed zijn voor de klant én voor Aralea? Mee mag beslis-
sen over machines? Hoeveel, met wie en waar je werkt? Hoe 
en wanneer je met de klant praat?
Klinkt als iedereen doet zijn zin! Maar dat is het niet… op-
volgen en bijsturen door de omkadering blijft belangrijk, 
maar dat gebeurt meer ondersteunend, dan controlerend. 
“Zelforganiserend werken”  kan maar slagen als de ploegen 

samenwerken, volgens de afspra-
ken rond veiligheid, of de afspra-
ken die in het contract staan met 
de klant en … als iedereen zijn 
verantwoordelijkheid opneemt. 
We beginnen in 2017 bij Groen, later 
doen we dezelfde oefening bij verharding en de kinderboer-
derij. Dit jaar wordt nagedacht over de visie, doelstellingen 
en verwachtingen. Begin 2017 gaan we met een werkgroep 
het ontwerp maken en vanaf maart zullen we de ploegen 
laten experimenteren.  We rekenen op jullie medewerking!

Mijn naam is Tine Debaillie en ik zal jullie begeleiden om dit 
project zo goed mogelijk te laten verlopen. Mijn bedoeling 
is goed te luisteren en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik 
reken op jullie, alvast bedankt!
Tekst bij foto “Samen de beste oplossing vinden voor een 
moeilijk probleem.” 

Tine Debaillie

OPSTART VAN ZELFORGANISERENDE TEAMS OP ARALEA

ling. Als er meer inkomsten zijn uit een contract, dan moe-
ten er meer mensen op dat contract ingezet worden. Er is 
qua werkdruk echter wel een verschil tussen een priveklant 
of een gemeente. Als je een gemeente als klant hebt dan 
maakt het niet echt uit op welke dag je in welke straat de op-
dracht komt uitvoeren. Wanneer je een priveklant hebt dan 
bellen ze als je meteen op als je er op maandag niet staat.

Diederik: Je sprak daarnet over een werkgroep. Wie gaat 
daar in zitten en heeft iedereen daar inspraak in?
Peter: We gaan ons door een externe adviseur laten bege-
leiden in het opstarten van de zelfsturende teams. De verde-
ling van de teams zal gebeuren door een werkgroep. Jef De 
Ridder van de Raad van Bestuur, ikzelf, de afdelingsverant-
woordelijken, maar ook een aantal van de monitoren zullen 
in die werkgroep zitten. Die puzzel van “wie gaat met wie in 
een team zitten?” gaan we samen leggen. Dit zal zeker niet 

opgelegd worden.

An De Backer: Wat gaan jullie nog veranderen op Aralea?
Peter: Elke tweede dinsdag van de maand zitten we samen 
met de Raad van Bestuur en klijken we naar de toekomst van 
onze organisatie. Daar worden vele zaken besproken waar-
aan we nog aan het werken zijn. We communiceren hierover 
meestal pas wanneer iets uitgewerkt is. 
Maar we hebben ook al wel zaken heel vroeg gecommuni-
ceerd. Toen we hebben besloten om te verhuizen naar de 
Ploegsebaan, bijvoorbeeld, hebben we dat meteen gecom-
municeerd. Dat was riskant, want het is eigenlijk pas nu, in 
november, dat we hebben kunnen deelnemen aan de kan-
didatuur voor de grond. Maar we communiceren wel al een 
jaar heel open over de plannen voor het nieuwe gebouw. 
Dus als we over enkele maanden moeten zeggen “het gaat 
niet door”, dan zeggen jullie allemaal “allé, nu zitten ze al een 
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jaar te zeggen dat ze gaan bouwen en ze hebben nog geen 
grond”. Dus, sommige dingen zijn nog te vaag om er iets 
over te vertellen. We proberen zo transparant mogelijk te 
zijn in onze communicatie en alles zo snel mogelijk te com-
municeren, maar sommige zaken moeten gewoon eerst dui-
delijk worden vooraleer je erover gaat communiceren. 
Wim: Soms heeft iemand een idee en lanceert dit bij de Raad 
van Bestuur. Dan hebben de andere leden van de Raad daar 
bedenkingen bij en verandert dat idee helemaal, of wordt 
het van tafel geveegd. Want aan een beslissing hangen ge-
volgen vast voor de werknemers, gevolgen voor de financi-
en, dus moet iedereen ermee akkoord zijn alvorens je het 
gaat uitvoeren. Soms is een idee uiteindelijk niet haalbaar.  

An DB: Komt er in de toekomst nog een loonverhoging? 
Peter: Vorige zomer hebben we een aanpassing gedaan 
voor de functies van voorman en bestuurder. Daarnaast 
wordt er ook steeds gedeeld in de winst. De voorzitter 
schreef het nog in het personeelsblad: de aandeelhouders 
van Aralea zijn jullie. Als er winst is uit werken, dan wordt dit 
ook gedeeld met jullie en gaat dit niet alleen naar de bouw 
of naar het spaarpotje.

Patrick: Gaan er ook opleidingen georganiseerd worden 
zodat de mensen van Groen ook bij Verharidngen gaan 
werken?
Peter: Dat is niet voorzien omdat het zo’n specifieke oplei-
dingen zijn. Zo zou je ook kunnen vragen of er opleidingen 
voorzien worden voor chefkok of voor de kringwinkel. 
In de POP-gesprekken en competentiegesprekken wordt er 
gekeken wat elke medewerker wil doen en ook wat de orga-
nisatie nodig heeft. Om dan zo een leertraject uit te werken 
voor ieder. 
Wim: Ik denk wel dat er naar de toekomst toe meer kan sa-
mengewerkt worden tussen Verhardingen en Groen. Om 
projecten samen te organiseren en bij een klant zowel de 
tuin aan te leggen als een oprit of pad.

Diederik: En de boerderij? Worden daar ook zelfsturen-
de teams georganiseerd?
Peter: Binnen het team van de boerderij zijn er eigenlijk al 
zelfsturende teams (educatie, arbeidszorg). Ook Eva Ernst op 
Verhardingen heeft al ervaring met zelfsturende teams. Daar 
hebben we die oefening al gemaakt van “wie is goed is goed 
in wat?”, en “wie kan welke verantwoordelijkheid op zich ne-
men?” en dit is wel wat zoeken.
Op dit moment heeft elke afdeling zo zijn cultuur en aanpak. 
Dit willen we meer op elkaar stemmen. Op Verhardingen, 
bijvoorbeeld, waren de begeleiders niet zelf het aanspreek-
punt voor de klant, zoals hier bij Groen wel het geval is, en 

35 JAAR ARALEA: EN WAT NU?

nu we op Verhardingen de oefening gemaakt hebben, zijn 
de begeleiders daar wel het aanspreekpunt geworden. 

Patrick: Ik heb nog een vraag ivm het nieuwe gebouw. 
Als dat er komt (lacht), is er dan parking voorzien voor 
iedereen?
Wim: We voorzien parking voor auto’s, fietsen, elektrische 
auto’s en elektrische fietsen. Er zijn ook overdekte parkings 
voor de camionetten.

Diederik: Hoe zijn jullie op de locatie gekomen?
Wim: We zijn heel Brasschaat af gegaan. Het oorspronkelijke 
plan was om te gaan bouwen waar de afdeling Verhardin-
gen nu zit. Maar dit is ons niet gelukt. Nadien zijn we gaan 
zien bij de Coppens-kazerne, maar ook daar is niks voor ons. 
Nadien zijn we op een grond terechtgekomen die aan ons 
beloofd was, maar ook aan Natuur en Bos. Maar Natuur en 
Bos wilde het volledige terrein voor zich, en zo zijn we te-
rechtgekomen op de grond aan het containerpark.
Peter: De reden dat we voor dat stuk naast het container-
park gekozen hebben, is ook omdat er daar extra tewerk-
stelling in zit. We kunnen daar een biomassacentrale maken 
en daar zitten heel wat mogelijkheden van tewerkstelling in.
Wim: We mogen niet bang zijn om nieuwe dingen te pro-
beren. Waarschijnlijk gaan we ons nieuwe gebouw kunnen 
verwarmen met biomassa. Als er nog andere gebouwen ver-
warmd worden met biomassa, zoals bij de gemeente, dan 
kan dit voor ons - ook in de winter -  extra tewerkstelling 
betekenen.

Diederik: Wordt er rekening gehouden met de vliegen 
en geurhinder aan het containerpark?
Peter: Daar wordt inderdaad rekening mee gehouden. Aan 
de kant van het containerpark zullen de ramen van het ge-
bouw niet open gaan. Daar zit een luchtverversingssyteem. 
Wim: Daar zijn moderne bouwtechnieken voor. We zijn dit 
nu nog aan het uitzoeken, maar we denken aan veel. Onder 
andere ook aan een ruimte om de werkkleding te drogen, 
waarbij er warme lucht door geblazen wordt. 
Peter: We heben ook al uitgezocht hoe je met de bus tot 
daar kan gaan. We hebben dat pad over dolomiet al gelopen 
van aan de bushalte tot de plek waar we gaan bouwen. We 
gaan daar ook zorgen voor extra verlichting. Eventueel kun-
nen we ook pendelfietsen inschakelen. Maar eerst moeten 
we zorgen dat we de grond hebben! (lacht)

Tekst: An Coppens
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Dit event ging door in brouwerij De Koninck in Antwerpen. 
Onze voorzitter, enkele bestuurders en bijna alle bedienden 
waren aanwezig. 
Op de agenda stond een verwelkoming, een brouwerijbe-
zoek en een presentatie over de toekomst van onze or-
ganisatie. 

We willen jullie graag enkele foto’s als sfeerbeelden meege-
ven maar ook een overzicht van de presentaties.

De eerste gastsprekers waren de verschillende afdelingsver-
antwoordelijken die een overzicht gaven van alle activitei-
ten die we aanbieden binnen de verschillende afdelingen. 
Verrassende gezichten waren links en recht te bemerken.

Nadien kregen we een 
toelichting over de stra-
tegie van Aralea.
We vertrokken vanuit 
een metafoor van een 
boom. Toevallig zeer 
toepasbaar voor onze or-
ganisatie.
Een boom zit voor de 
helft in de grond. Zijn 
wortels gaan heel diep 
en breed wil deze boom 
sterk staan en elke storm 
overleven. 
De wortels van Aralea 
groeien al 35 jaar diep 
en breed. Onze missie 
en visie zijn de wortels 
van Aralea. Wij staan 
voor tewerkstelling in 
de ruime zin van het bui-

tenwerk waarbij we via een leertraject onze medewerkers 
kansen willen aanbieden, rekening houdend met de balans 
tussen het economische en het sociale aspect van de be-
drijfsvoering. 
We willen dit doen door flexibel en innovatief te zijn voor 
onze partners en klanten. Als het enigszins kan, trachten we 
onze medewerkers te helpen om een volwaardige plaats in 
de maatschappij te bekomen.  Met de waarden: respect, ver-
trouwen, eerlijkheid en samenhorigheid trachten we deze 
missie en visie te realiseren. Als we hierin slagen kunnen we 
met de Aralea-boom elke storm overwinnen.

Het tweede gedeelte van een boom bestaat uit een 
stam. De stam van onze Aralea boom bestaat uit alle 

omkaderingsleden die 
vanuit hun kennis, er-
varing en competentie 
elk hun bijdrage leveren 
om elke dag opnieuw te 
trachten tewerkstelling te 
realiseren voor de mede-
werkers. 

Het laatste stuk van de 
boom bestaat uit de 
takken. Deze zorgen 
voor zuurstof aan de 
boom en in de organi-
satie maar tevens voor 
evenwicht en stabiliteit. 
Bij Aralea zien we aan 
onze boom zes grote tak-
ken staan die elk een van 
onze strategische doel-
stellingen vertegenwoor-
digen. 
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Op maandag 21 november organiseerde Aralea een infomoment voor alle omkaderings-
leden om een blik op de toekomst van Aralea te werpen. De bedoeling was om de nodige 
informatie te delen, niet met z’n 235, maar wel met alle omkaderingsleden, zodat elk lid 
van de omkadering dit nadien ook kan brengen naar de arbeiders toe. 

Verslag van event met de omkadering in Brouwerij De Koninck

Nadenken over 
onze toekomst
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Dit zijn de lange termijndoelstellingen. Aan elke dikke tak 
hangen een aantal zijtakken die de operationele doelstellin-
gen zijn. Dit zijn de zaken die we trachten te realiseren op 
korte termijn.

De eerste tak: we zijn een stabiele organisatie die flexi-
bel op opportuniteiten inspeelt.
De dunnere takken:
* Een duidelijke missie en visie, uitgedragen en gekend 
door iedereen
* Opportuniteit van een biomassa-opslagplaats bij de 
nieuwbouw
* Marketing en communicatie uitbreiden 

De tweede tak: we bieden tewerkstelling aan 250 mede-
werkers en trachten hen zo lang mogelijk aan boord te 
houden. Doorstroom versus uitstroom.
De dunnere takken:
* Opstart van de zelforganiserende teams
* Werk is meer dan werk alleen. Werk is een sociaal gege-
ven: opstaan, klaarmaken, bokes klaarmaken, contact op ’t 
werk……

De derde tak: we ontwikkelen partnerships met als doel 
kennisuitwisseling en uitbreiding van tewerkstellings-
kansen te realiseren
De dunnere takken: we werken samen met De Kringwinkel, 
De Waak (uit Kuurne), De Ploeg,  Greenroad (uit Wichelen)

De vierde tak: onze organisatie werkt met competente 
medewerkers die zelfstandig en creatief oplossend wer-
ken
De dunnere takken:
* Vorming, training en groeipad voor iedereen
* Uitgeschreven taak- en functieprofielen / ontwikkeling 
van een nieuw organogram
* Opstart van de zelforganiserende teams

De vijfde tak: er is een systematische spiegel in onze 
structuur ingebouwd i.f.v. continue verbeterbeleid zo-
dat onze organisatie verder blijft professionaliseren.
De dunnere takken:
* Kwaliteitsbevragingen (zowel intern als extern)
* Duidelijk communicatieplan en -kanalen (zowel intern als 
extern)
* Onderhouden van netwerken

De zesde tak: er is een evenwichtige en competente 
Raad van Bestuur.

35 JAAR ARALEA: EN WAT NU?

Voila dit geeft een overzicht van de zaken die waar we dage-
lijks trachten rond te werken om onze Aralea boom sterk en 
stabiel te houden.

Als je hier vragen over hebt aarzel niet om onze Directeur of 
leden van onze Raad van Bestuur aan te spreken.

Tekst: Peter Pittevils
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ARALEA IN BEWEGING

#1 START TO RUN 
Ik deed een warme oproep op de verschillende afdelingen 
om op zondag 23 oktober mee te doen aan de Stratenloop 
Park Spoor Noord te Antwerpen.

We waren met 8 enthousiaste collega’s én ex-collega moni-
tor Joris Eynatten met zijn vrouw An Caluwaerts !
Met veel enthousiasme spraken we af aan Aralea om van 
daaruit samen naar Antwerpen te rijden, wat het samenho-
righeidsgevoel nog extra versterkte.

Innes Nuytemans, Joris De Jongh, Harco Borgs, Stefan Van 
Geel, Michaël Sraeyen, Ann Gevers, An Coppens, Joris Ey-
natten, An Caluwaerts en ikzelf: misschien de namen onder 
de foto zetten ? 

Supporters Simon Croes, Joppe Van Cauteren, Tom Van 
Deuren en Inge Geybels waren ook van de partij. DIKKE 
MERCI om er met zoveel aanmoediging te zijn voor ons !!!
We hebben er allemaal enorm van genoten en kijken uit 
naar de volgende loop ! ( Warmathon, waarover Stefan Van 
Geel jullie meer zal vertellen)

Tekst: Nathalie Dupon 

#2 ONZE DIRECTEUR  TROK 
OP DE FIETS DE BERGEN IN!
Op woensdag 31 augustus vertrokken we met 17 vrienden 
richting Hautes Alpes in Frankrijk. Het doel van deze korte 
trip was zo snel mogelijk op een aantal klassiekers van de 
Ronde van Frankrijk naar boven te rijden. Het liefst van al 
sneller dan de rest, dan kan je ‘s avonds wat lachen met ie-
dereen. De menu was niet te versmaden: 280 km fietsen op 
3 dagen met een totaal van 7.300 hoogtemeters. De Col d’I-
zoard (2.360m top van de Ronde in 2017), de Col du Lautaret 
(2.057m) en de Col du Galibier (2.645m) waren drie van de 
2.000-ders die we moesten en zouden bedwingen. Het was 
stralend weer, de uitzichten waren geweldig en de toog-
praat nadien nog beter. 
Een aantal weken geleden kreeg ik via de post reclame van 
“De ventourist”: Neem met je bedrijf deel samen met 
Sporta aan deze unieke en mytische sportgebeurtenis. 
Harco zag dit liggen zag het onmiddellijk zitten om mee te 
doen, Danny Van Hooydonck is al ingeschreven……… 
Stiekem droom ik ervan om met een Aralea delegatie op de 
top van de Mont Ventoux te kunnen staan. Zou dit een stille 
oproep zijn naar Paul, Jos, Willy, Jef en andere fietsers onder 
de collega’s?

Tekst: Peter Pittevils

Deze rubriek is helemaal gewijd aan sport en gezond leven
Kom uit die zetel!

#1 #2
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#1 Dirk Van Bergen is op 2 augustus 
gestart als arbeider op de afdeling 
Verhardingen

#2 Dieter Oostvogels is op 16 
augustus gestart als arbeider in de 
ploeg van Diederik

#3 Michael Scraeyen is 
op 5 september gestart als 
afdelingsverantwoordelijke voor de 
afdeling Groen

#4 Ludovic Français is op 12 
september gestart als monitor op de 
afdeling Groen

#5 Anna Zielinska is op 14 
september gestart als arbeidster in de 
cafetaria

#6 Tonny Caals is op 19 september 
gestart als arbeider op de afdeling 
Groen

HUWELIJKEN
•  In november stapte collega  

Nikolaj Horemans (Groen) in 
het huwelijksbootje 

Dikke proficiat!

GEBOORTES
• In augustus werd collega Harco 

Borgs (Groen) papa
Dikke proficiat!

#7 Hubert Verberckmoes is op 19 
september gestart als arbeider op de 
afdeling Groen

#8 Roland Van Kraanen is 
op 19 september gestart als 
magazijnbeheerder / chauffeur op de 
afdeling Verhardingen 

#9 Steve Donkers is op 19 
september gestart als arbeider op de 
afdeling Verhardingen

#10 Jeroen Goiris is op 26 
september gestart als arbeider op de 
afdeling Groen

#11 Johnny Heirman is op 15 
november gestart als arbeider op de 
afdeling Verhardingen

#12 Said Nassiri is op 1 december 
gestart als arbeider op de afdeling 
Verhardingen

#1

#9

#6

#2

#1 0

#7

#3

#1 1

#7

#4

#1 2

#8#5

BINNENKORT OP PENSIOEN!

In het voorjaar van 2017 
gaat collega Martin Bryon (Groen) 
op pensioen! Martin viert dit jaar 
bovendien 10 jaar Aralea! Dikke 
proficiat Martin!

KOEN MUSSCHE BEHAALT RIJBEWIJS BE

Koen Mussche heeft dit jaar zijn rijbewijs BE 

behaald! “Ik had in mijn POP-gesprek verteld 

dat ik dit wilde behalen, en dan ben ik 

rijschool gaan volgen. De eerste keer dat ik 

daarna met een camionette ging rijden, stond 

iedereen te gapen”, lacht Koen. “Dan was ik 

wel zenuwachtig, maar nu ben ik het gewend”. 

Dikke proficiat Koen!
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De jubilarissen van 2016

PERSONEEL

10 JAAR IN DIENST

15 JAAR IN DIENST 20 JAAR IN DIENST

35 JAAR IN DIENST

10 jaar: Martin Bryon, Dennis Truyens, Douglas Van-
dermast, Michel Vercammen, Boubel Wagne
15 jaar: Paul Van Looveren, Katleen Oerlemans, Jorg 
Van Tornhout, Said Andiche
20 jaar: Eva Baets, Luc Dalemans, Marc Koevoets
35 jaar: Jos Francken, Guido Goetstouwers, Frans 
Vandenbleeken, Luc Vermeiren, René Van Uffel

Wanneer we een 
jaar afsluiten, is het tijd om 

de jubilarissen van dat jaar nog 
even “in de bloemetjes” te zetten! 

Op deze pagina vind je een mooi over-
zicht van de alle collega’s die 10 jaar,  

15 jaar, 20 jaar en 35 jaar in dienst zijn. 
Dikke proficiat collega’s!
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Overlijdens
• In augustus nam collega Gieljan De Wachter (Groen) afscheid van zijn vader 
• In augustus nam collega Patrick Meyntjes (Verhardingen) afscheid van 

zijn schoonmoeder
 • In december nam collega Nathalie Haerens (Mikerf ) afscheid van haar vader
 • In december nam collega Eric Van Offel (Groen) afscheid van zijn echtgenote

 In december namen we afscheId van onze collega 
PatrIck stolk (groen) 

Patrick is bij ons in dienst gekomen in juni vorig jaar. Hij 
kwam bij Aralea terecht via zijn monitor, Diederik. Al snel 
werd hij een van de “trekkers” van de ploeg, en stond hij ge-
kend om het snoeien van vormen. 
Zijn plekje bij ons: dat had hij al heel snel veroverd. Toen hij 
amper drie maanden bij ons werkte, stond hij bij ons al - in 
volle actie - voor de camera om zijn snoeiwerk te tonen voor 
onze bedrijfsfilm! Hij deed zijn job ont-
zettend graag en was terecht ook erg 
trots op zijn werk. En wij, wij waren blij 
met zo’n geëngageerde collega onder 
ons. Patrick heeft het zeker niet gemak-
kelijk gehad, maar toch kennen we hem 
op Aralea als een opgewekte collega, 
die ook voor de nodige sfeer kon zor-
gen, in de camionette, tijdens het wer-
ken, maar ook op onze activiteiten met 
het hele bedrijf. Dan wisten we dat hij en 
Regina er zeker bij zouden zijn voor een 
gezellige babbel. Want Patrick wist altijd 
wel warmte, gezelligheid en een posi-
tieve touch te brengen. Ook de voorbije 
maanden, toen hij zo dapper de bikkel-

harde strijd aanging met de kanker, bleef hij die warme, op-
gewekte doorzetter die we hier op Aralea zo goed kennen. Ik 
herinner me onze laatste twee gesprekken. Aan de telefoon 
bleef je zo positief, je onderging je ziekte maar liet dit niet 
merken. Enkele weken geleden kwamen we elkaar tegen in 
de Kringwinkel . Ik zag Regina en plots kwam daar een hup-
pelkonijn aan. Je was oprecht blij dat we elkaar zagen. Terug 
was ik onder de indruk van je positivisme en je realiteitsbesef 
van je ziekte. We namen afscheid met de boodschap om snel 
te bellen. Nu kijk ik naar mijn dashboard, de post it met je 

nummer om je te bellen. Helaas gaat dit 
niet meer lukken.
We gaan je missen, Patrick, als collega 
en als mens. We mochten je maar 1,5 
jaar bij ons op Aralea hebben, maar in 
die 1,5 jaar heb je voor ons, je collega’s, 
wel heel wat betekent. We dragen jou, 
en alle mooie herinneringen die je ach-
terlaat, graag met ons mee. Want jij bent 
een stukje van ons, van Aralea. 
Jouw plekje bij ons: dat had je al heel 
snel veroverd. En dat blijft voor altijd 
jouw plekje.

in naam van al alle collega’s 
Peter Pittevils

PERSONEEL

JARIGEN IN DE KIJKER 

Jaspers Nele (Groen) wordt 40 jaar op 08/02 
Kromah Ansumana (Verhardingen) wordt 45jaar op 22/01 

Malik Majid Hussain (Groen) wordt 45 jaar  op 07/01
Noyens Albert (Groen) wordt 55 jaar op 06/12

Oyatto Hamid (Verhardingen) wordt 50 jaar op 01/01
Roose Rudy (Groen) wordt 55 jaar op 02/02 

Schatteman Stephanie (Mikerf ) wordt 35 jaar op 16/02
Van Deuren Tom (Groen) wordt 35 jaar op 01/12

Vancoillie Thierry (Groen) wordt 25 jaar op 14/12
Verberckmoes Hubert (Groen) wordt 25 jaar op 09/12

Dermaut Eddy (Mikerf ) wordt 60 jaar op 02/02
Van Meel Karina (Mikerf ) wordt 35 jaar op 05/01 

Van Torhout Jorg (Mikerf ) wordt 40 jaar op 
01/02



FOLIO

27

Daguitstap
Op vrijdag 9 december gingen we met de collega’s van Aralea samen 
een dag op uitstap in Sportcentrum Peerdsbos. Het werd een gezellig 
en actief dagje, met een heleboel leuke teamspelen, een fotozoek-
tocht en geocache... De durvers konden zich ook wagen aan een 
wedstrijdje muurklimmen ;-) 
Als afsluiter van de dag schoven we gezellig aan tafel voor een heer-
lijke winterbarbecue.
Deze daguitstap werd in elkaar gestoken door een werkgroep van 
geëngageerde collega’s uit alle afdelingen van Aralea. Dikke merci!

Foto’s An Coppens

In beeld
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