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INLEIDING

2016 in 52 pagina’s

De start van het jaar was voor de sector zeer stormachtig. 
Op 26 januari schorste de Raad van State de 
uitvoeringsbesluiten rond maatwerk. De schorsing impli-
ceerde dat de oude regelgeving voor beschutte en sociale 
werkplaatsen terug van kracht werd.

Bij de betekening van het arrest op 8 februari 
komt de melding dat de toeleiding van de doelgroepme-
dewerkers terug dient te gebeuren op basis van de BTOM 
regelgeving.. Hierdoor is de aanwerving van doelgroepme-
dewerker niet meer mogelijk. In overleg met de Raad van 
Bestuur en directie werd  beslist om voor de afdeling Groen 
te blijven aanwerven. We hebben langdurige contracten 
met een aantal klanten en deze mogen niet in gevaar ge-
bracht worden. 

In het voorjaar waren de weersgoden ons niet echt gunstig 
gezind en hebben we enkele dagen weerverlet gehad. Een 
belangrijk bemerking hierbij: collega’s die wilden komen 
werken konden gedurende gans deze periode komen wer-
ken en hadden hierdoor geen loonverlies. We zijn het jaar 
2016 doorgekomen zonder economische werkloosheid.

Op 22 februari kwam Eva Ernst in dienst als ver-
antwoordelijke voor de afdeling Verhardingen. Een nieuw 
gezicht en een nieuwe wending op de Ploegsebaan. Een 
belangrijke dag die de daadkracht van  onze organisatie 
aantoont  was dinsdag 8 maart. Deze dag keurde de voltallig   
Algemene Vergadering de nieuwe statuten van Aralea v.z.w. 
goed. Hierdoor was de fusie van onze organisaties een feit. 

Hier zijn we met het jaarverslag 2016. Een nieuw formaat, een nieuwe lay out, een integratie van 

een eerste duurzaamheidsverslag. Dit naslagwerk geeft een overzicht van een zeer turbulent maar 

dynamisch jaar bij Aralea. Als we in het woordenboek duiken, vinden we als synoniemen voor 

turbulent: bewogen, levendig, onrustig, onstuimig, stormachtig, volatiel, woelig, Bij dynamisch zijn 

dit: actief , beweeglijk, daadkrachtig, energiek en levendig. 
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Groen) kaarsjes te aan te snijden en onze nieuwe identiteit 
kenbaar te maken. We zijn trots dat we vijf medewerkers van 
het eerste jaar nog steeds aan boord hebben. Leo, Frans, Jos, 
Luc en Guido , een dikke proficiat met jullie jubileum. 
We organiseerden een leuke familiedag voor meer dan 250 
bezoekers. Ze konden kennismaken met onze verschillende 

werkingen en zagen het nieuwe logo overal verschij-
nen. De vernieuwing van de website, intranet, 

bedrijfskledij, wagenpark, briefpapier en het 
personeelsblad gaf aan hoe actief men 

achter de schermen geweest was. 
Mijn dank voor de professionele aanpak. 

Voor het zomerreces keurde de Vlaamse 
regering op 1 juli de twee repa-

ratiebesluiten  voor de beschutte werk-
plaatsen goed. De aanwerving van doel-

groepwerknemers werd opnieuw mogelijk. 
Wij hadden intussen al onze maximumcapaci-

teit bereikt en we kwamen handen tekort om onze 
klanten te bedienen. We riepen de hulp in van een aantal 
collega beschutte werkplaatsen. Het gras en onkruid bleef 
maar groeien.

September kondigde zich ook aan als een boeiende en le-
vendige maand. Op 5 september stapte 
Michael Scraeyen de afdeling Groen binnen. Als afdelings-

INLEIDING

Vrijdag 29 april knipte Schepen Dirk De Kort in 
het bijzijn van de directeurs van Kringwinkel Antwerpen 
en Aralea het lintje van de Kringwinkel Brasschaat door. Dit 
was een start van een uniek en energiek project in de sociale 
economie. Over de grenzen van de regelgeving heen rea-
liseerden we onze basisdoelstelling: tewerkstelling creëren 
en kansen bieden. 

Op donderdag 19 mei vonden de 
sociale verkiezingen plaats. Door de fu-
sie kregen ook de medewerkers van de 
boerderij en verhardingen de kans om 
een vertegenwoordiger te kiezen in de 
werknemersafvaardiging. De Raad van 
Bestuur en Directie vinden deze over-
legkanalen zeer waardevol en besloten 
dan ook een extra mandaat toe te kennen 
voor een bediende in de ondernemingsraad 
en het comité.

In het kader van het project rond missie, visie en waarden 
lanceerde de werkgroep op vrijdag 17 juni de waar-
de eerlijkheid. Een jaar lang stond dit thema centraal binnen 
alle afdelingen. 

Zaterdag 18 juni was het tijd om de 2 verjaardag-
staarten met 20 (afdeling Verhardingen) en 35  (afdeling 
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INLEIDING

verantwoordelijke Groen nam hij een aantal operationele 
taken van me over. Hierdoor komt er meer tijd en ruimte 
vrij om te werken aan de strategie en de toekomst van onze 
mooie organisatie in deze volatiele en zeer concurrentiële 
markt. 

Zondag 18 september kon je over de kop-
pen lopen in de boerderij en de cafetaria. Meer dan 2.000 
mensen genoten op een zonovergoten dag van 25 jaar 
Mikerf.  Achter de schermen zette de reorganisatie van de 
administratieve diensten aardig wat in beweging. De stra-
tegische keuze werd gemaakt om van start te gaan met een 
project rond zelforganiserende teams. 

Op 21 november was er de ‘kick-off’ van dit 
project in Brouwerij De Koninck te Antwerpen. 
Een leuke avond die als doel had een 
eerste inzicht te verwerven in deze 
boeiende en vernieuwende ma-
terie. Hoe kunnen we de druk 
op twee schouders verdelen 
over meer schouders? Een 
leuk en boeiend traject dat 
veel energie geeft aan me-
dewerkers. We geloven er al-
vast in. 

Op vrijdag 9 decem-
ber organiseerde de werkgroep 

“Dankzij de inzet en 
gedrevenheid van onze 
collega’s konden we aan 
meer dan 230 mensen 
betaalde tewerkstelling 

aanbieden
               ”

‘daguitstap’ een zeer leuke dag voor gans de organisatie in 
het Peerdsbos. Via actieve opdrachten leerden collega’s van 
de verschillende afdelingen elkaar kennen. 

Woensdagavond 21 december waren er  35 
sportievelingen die in Antwerpen deelnamen aan de War-
mathon. De dag later schoven er meer dan 210 collega’s hun 
voeten onder tafel voor een zeer mooie afsluiter van het jaar. 
Het eindejaarsfeest was met het optreden van The Spikes 
een knaller op  het turbulente en dynamische jaar.

Voor jullie een blik werpen in dit leuke en mooie werkstuk 
wil ik alle collega’s van harte bedanken voor de inzet en 
de gedrevenheid het afgelopen jaar. Hierdoor konden we 
meer dan 230 mensen (zonder onze arbeidszorgers) betaal-

de tewerkstelling bieden. 

Tevens wil ik ook een oprecht woord 
van dank richten aan onze voor-

zitter en de leden van de Raad 
van Bestuur. Dankzij hun vrij-
willige steun krijgen wij da-
gelijks de kans om “sociaal te 
ondernemen” en de missie en 

visie van deze mooie organi-
satie te realiseren. 

Peter Pittevils

Algemeen Directeur
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  Missie 
  & Visie

STRATEGIE

Missie
Waarom bestaan wij?

Aralea creëert tewerkstelling voor personen met een arbeids-
beperking én personen met een beperking tot arbeid in de 

groenzorg en buitenwerk in de ruime zin. 

We bieden hen een leertraject (selectie, opleiding en begelei-
ding) aan in een veilige, stabiele en vertrouwde omgeving waar-

bij dagelijks wordt gewerkt om capaciteiten en beperkingen 
in balans te krijgen. Wie kan en wil, groeit door binnen de eigen 

organisatie of stroomt door naar een regulier bedrijf. 

Er is een gezond evenwicht tussen het sociale en het financi-
ele aspect van de bedrijfsvoering, waarbij we aandacht hebben 
voor elk van onze werknemers, ongeacht hun mogelijkheden, 

hun geslacht, hun verleden, hun leeftijd of functie.

Visie
Waar willen we aan werken?

Aralea is een flexibel en innovatief maatwerkbedrijf. 

Flexibiliteit staat voor het snel en accuraat kunnen reage-
ren op vragen van klanten of medewerkers en voor het op 
de voet volgen van evoluties in de sector. 

Innovatie staat voor oog hebben voor nieuwe tendensen 
in de sector. We streven ernaar om op het vlak van perso-
neelsbeleid en op het vlak van materialen en methodes 
deze nieuwe evoluties te integreren in onze werking.

Voor onze klanten zijn we een partner die mee zoekt 
naar de beste oplossing voor hun vragen. We bieden 
hen een dienstenpakket aan gebaseerd op service, kwa-
liteit, vertrouwen, betrokkenheid, maatschappelijk verant-
woord ondernemen en lokale samenwerkingsverbanden.

We zetten de capaciteiten van onze medewerkers ten 
volle in en verlonen hen optimaal zodat ze een volwaar-

dige plaats innemen in de maatschappij.
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STRATEGIE

Onze waarden

Respect  
betekent voor ons

Wederzijds: je hebt respect voor de ander en de 
ander voor jou, je houdt daarbij altijd rekening 
met de andere.
Je hebt een voorbeeldfunctie door je te houden 
aan afspraken. Wat je vraagt van je collega’s, doe 
je zelf ook.
Je bent aanspreekbaar en staat open voor vra-
gen, problemen en ervaringen van je collega met 
begrip voor elkaars behoeften en verantwoorde-
lijkheden.
Je geeft en vraagt uitleg over de achtergrond of 
reden van een beslissing. 
Je ben fier op onze materialen, goederen en 
machines en je gaat er als een goede huisvader 
zorgzaam en plichtsbewust (volgens de afspra-
ken) mee om.

De 4 kernwaarden  bij Aralea zijn: respect, eerlijkheid, samenhorigheid 
en vertrouwen. De basis van deze waarden is: Handel zoals je zelf wil 
behandeld worden. 
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STRATEGIE

Eerlijkheid  
betekent voor ons

Je ben eerlijk met jezelf en neemt je verantwoordelijkheden 
op.
Je durf de dingen zeggen zoals ze zijn met respect (voor de 
eigenwaarde van) de persoon.

Samenhorigheid 
betekent voor ons

Als deel van een groter geheel ken je de missie en visie 
van ons bedrijf, je handelt ernaar en draagt ze hoog in het 
vaandel, zowel binnen als buiten de organisatie.
Je neemt actief deel aan werkgroepen en groepsactivitei-
ten en je motiveert je medewerkers om ook deel te nemen.
Je deelt ervaring, kennis en kunde met collega’s ter ver-
sterking van de organisatie. 
Je denkt verder dan je eigen ploeg of takenpakket en zet je 
eigen competenties of competente medewerkers in daar 
waar ze nodig en nuttig zijn ter versterking van de wer-
king.
Tegenover klanten en andere externen sta je achter je col-
lega’s en Aralea. 
Uniformiteit  (in kledij, werkmethodes en werkmateriaal) is 
een herkenningspunt van onze missie en visie.
Je wisselt ervaringen en sterktes uit met gelijkgezinde or-
ganisaties/bedrijven.

Vertrouwen 
betekent voor ons

Je bewaart op elk niveau je discretie over persoonlijke ge-
gevens van medewerkers, klanteninformatie en interne be-
slissingen. 
Je bent consequent: je zegt wat je doet en je doet wat je 
zegt.  Je deelt de gepaste informatie op elk niveau.  
Je komt afspraken na met klanten, zowel qua prijs als plan-
ning.
Je handelt proactief, je denkt vooruit en handelt om proble-
men en misverstanden te vermijden.
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De vierde tak
Onze organisatie werkt met competente medewer-
kers die zelfstandig, creatief en probleemoplossend 
werken.

De vijfde tak
Er is een ingebouwde spiegel in onze structuur in 
functie van een continu verbeterbeleid zodat onze 
organisatie verder blijft professionaliseren.

De zesde tak
Er is een evenwichtige en competente Raad van Be-
stuur. 

Een boom met zes takken
De eerste tak
We zijn een stabiele organisatie die flexibel op oppor-
tuniteiten inspeelt

De tweede tak
We bieden tewerkstelling aan 250 medewerkers en 
trachten hen zo lang mogelijk aan boord te houden. 
Doorstroom versus uitstroom

De derde tak
We ontwikkelen partnerships om kennis uit te wisse-
len en tewerkstellingskansen te genereren.

STRATEGIE

Onze waardeketen
Missie, visie en waarden vertaald 
in strategische doelstellingen
We vertrokken vanuit het beeld van een boom, toevallig zeer toepasselijk voor onze organisatie.
Een boom zit voor de helft in de grond. Zijn wortels, onze missie en visie, moeten diep en breed 
gaan, wil deze boom sterk staan en elke storm overleven. 
De takken zijn de langetermijndoelstellingen. Uit elke dikke tak groeien een aantal zijtakken die 
de operationele doelstellingen zijn. Dit zijn de zaken die we trachten te realiseren op korte termijn. 
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STRATEGIE

Het bovenste stuk van de boom be-
staat uit de kruin. Deze zorgt voor 
zuurstof voor de boom en in de orga-
nisatie, maar tevens voor evenwicht 
en stabiliteit. 
Bij Aralea zien we aan onze boom zes 
grote takken die elk een van onze strate-
gische doelstellingen vertegen-
woordigt.

Het middenste gedeelte van de boom 
bestaat stam. De stam van onze Ara-
lea boom zijn alle omkaderingsleden 
die vanuit hun kennis, ervaring en com-
petenties hun bijdrage leveren aan de 
tewerkstelling voor de medewerkers. 

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 buitenwerk 
in de ruime zin, waarbij we via een leer-
traject onze medewerkers kansen willen 
aanbieden, rekening houdend met de 
balans tussen het economische en het 
sociale aspect van de bedrijfsvoering. 

11



ORGANISATIE

Algemene 
Vergadering & 

Raad van Bestuur
Directie

Preventie- 
adviseur

Sociale dienst
Personeelsdienst

Loondienst
Calculatie en offertes

Boekhouding
Technische coördinatie

Administratie
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Structuur
van onze organisatie
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ORGANISATIE

Afdelingsverantwoordelijke

Monitoren

Doelgroepwerknemers

GROEN

Afdelingsverantwoordelijke

Administratie

Werkbegeleiders

Doelgroepwerknemers

Medewerker Art 60

VERHARDINGEN
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1

6
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2

                                           

Arbeidszorg begeleiders

Educatief medewerkers

Arbeidszorg medewerkers

Afdelingsverantwoordelijke

MIKERF - kinderboerderij
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1 Chef en 2 Assistent chef

Doelgroepwerknemers
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ORGANISATIE

   Raad van  
  Bestuur  & Algemene 
    Vergadering

Dhr. Adriaenssens Herman
Dhr. Brughmans Bart
Dhr. Campenaerts Patrick
Dhr. De Maeyer Hendrik
Dhr. De Ridder Jozef
Dhr. Hendrickx Iefke
Dhr. Hofkens Willy
Dhr. Laurijssen Christiane
Dhr. Maes Mon
Dhr. Moereels Jan
Dhr. Ooms Peter
Dhr. Peeters Wies
Dhr. Rombouts Erik
Dhr. Smekens Lutgart
Dhr. Van Den Bosch Veerle
Dhr. Van Der Schoepen Luc
Dhr. Van Der Steen Wim
Dhr. Van Haaren Frederic
Dhr. Van Mengsel Bruno
Dhr. Van Thillo Maï
Dhr. Verberck Koen
Dhr. Vermeiren Paul
Dhr. Versompel TomLe
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Leden van  
de Raad van Bestuur
Dhr. Brughmans Bart
Dhr. Van Der Steen Wim
Dhr. De Ridder Jozef
Dhr. Hofkens Willy
Dhr. Ooms Peter
Mevr. Peeters Wies
Mevr. Van Thillo Mai
Dhr. Mon Maes
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ORGANISATIE

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur komt minstens 8 keer per jaar samen. 
Zij verzorgen het algemeen beheer en bestuur van de VZW, 
in het bijzonder de ondersteuning, mandatering en controle 
van de directie.

ALGEMENE VERGADERING
In juni en december komt de algemene vergadering samen. 
Zij keurt het financieel beleid, de begrotingen, jaarrekenin-
gen en het algemeen beheer van de VZW goed. Verder be-
waken ze de missie en visie van de VZW.

ONDERNEMINGSRAAD (OR) EN COMITE VOOR PRE-
VENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)
Tienmaal per jaar komt de OR en CBPW samen. Ze bestaat 
uit de werkgever, vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de RvB en de directeur, en de werknemer, vertegenwoor-
digd door de werknemersdelegatie. De OR wordt betrokken 
bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de or-
ganisatie en waakt over de vooropgestelde doelstellingen. 
Het CPBW behandelt onderwerpen binnen haar domein van 
preventie en bescherming van de werknemers.

TEAMVERGADERING
Op elke afdeling vindt maandelijks een teamvergadering 
plaats. Op de agenda van dit overleg staan onderwerpen als 
de bespreking van de doelgroepmedewerkers, opleidingen, 
planning van werking en opdrachten, contracten, materiaal, 
preventie, info vanuit koepelorganisaties en syndicale dele-
gatie.

MANAGEMENTTEAM
Het management team komt eveneens maandelijks en per 
afdeling samen, en brengt directie, boekhouding, perso-
neelsdienst en verantwoordelijken samen. Zij behandelen 
de werkingsaspecten subsisiëring, financiën en investerin-
gen, planning, contracten en infrastructuur.

OVERLEG MAATSCHAPPELIJK WERKERS
Deze vindt elke donderdagnamiddag plaats.

OVERLEG PREVENTIE
Dit is een maandelijks overleg tussen de preventieadviseur 
en directie.

Overleg momenten
We hebben getracht coördinatie en overleg systematisch in te bou-
wen in onze organisatie. Het doel is dat een systeem van meetings 
en de onderlinge verbondenheid bijdragen tot de verbetering van 

het kwaliteitsbeleid en dus rechtstreeks tot de organisatie.
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MENS

       Aralea & haar mensen
450 handen aan het werk
Op 31 december 2016 was er op de afdeling Groen een ef-
fectieve bezetting van 144  doelgroepmedewerkers en 29 
bedienden.

Aralea heeft een erkenning voor 137 doelgroepmedewer-
kers beschutte tewerkstelling .

Op onze afdeling Verhardingen waren er op 31 december 
36 personen aan de slag. Bij de bedienden was er een effec-
tieve bezetting van 9 personen. 

Onze afdeling Verhardingen heeft een erkenning voor 34 
doelgroepmedewerkers . 

Op 31 december 2016 werkten voor de Cafetaria Mikerf 5 
doelgroepmedewerkers en 3 bedienden (1 chef begeleider, 
2 assistent chef begeleidsters).

Op Kinderboerderij Mikerf werkte er 1 afdelingsverant-
woordelijke, 4 arbeidszorgbegeleiders en 2 educatief mede-
werksters.
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#1 #2

#3 #4

#5 #6 #7

#1 Opening van De Kringwinkel Brasschaat, waar 5 
doelgroepmedewerkers van Aralea werken 

#2 en #4 Collega’s van de afdeling Groen 
#3 Collega’s van de afdeling Verhardingen
 #5 Medewerkers in de cafetaria op Mikerf 
#6 Eén van onze arbeidszorgmedewerkers 

#7 Collega’s en vrijwilligers op Kinderboerderij Mikerf



MENS

ZWAKKE WERKNEMERS 
Op onze afdeling Groen werken 76 personen die het statuut 
van zwakke werknemer hebben volgens de normen van het 
Vlaams Subsidieagentschap. 

PROGRESSIEVE TEWERKSTELLING NA ZIEKTE 
8 werknemers die in het kader van de ziekteverzekering als 
invalide zijn erkend, werden met toestemming van de me-
disch adviseur van hun ziekenfonds tewerkgesteld.

GESCO EN SINE SWP 
De helft van onze arbeiders op de afdeling Verhardingen 
(16) werd aangeworven onder het SINE SWP-statuut en de 
andere helft onder het GESCO SWP-statuut. De bedienden 
op deze afdeling worden er tewerkgesteld onder het statuut 
gesco-omkadering.

       Aralea & haar mensen
Specifieke statuten

ARTIKEL 60
We boden in 2016 opnieuw de mogelijkheid om met het sta-
tuut van artikel 60 via het OCMW bij ons aan de slag te gaan. 
Er waren op 31 december 2016 op onze afdeling Verhardin-
gen twee personen met het statuut art. 60 via het OCMW 
van Brasschaat.
In onze Cafetaria was er een samenwerking met het OCMW 
Schoten .  

LANGDURIG ZIEKEN 
Onze afdeling Groen telde 1 werknemer die langer dan een 
jaar afwezig was wegens ziekte, op onze afdeling Verhardin-
gen werden dat er 2. 
Daarnaast hebben we nog enkele mensen in een progressie-
ve tewerkstelling. Dit is een combinatie van ziekteuitkering 
en inkomen uit arbeid.  Dit geeft onze medewerkers de  kans 
en mogelijkheid op een tewerkstelling op maat.



MENS

In 2016 hebben we 6 stagiaires van BUSO 
scholen en GTB begeleid in Groen. In totaal 
ging het om 115 werkdagen.
 
In 2016 hebben er 4 mensen stage gelo-
pen op onze afdeling Verhardingen, vanuit 
GTB en vanuit het OCMW van Brasschaat en 
Wuustwezel (met het oog op de opstart van 
art60). In totaal ging het om 31 werkdagen 
stage.

Op de cafetaria hebben we in 2016 aan 3 
mensen de kans geboden om een stage te 
doen.

Ook in ons arbeidszorgcentrum hebben we 
2 mensen een stageplek aangeboden in 
2016.

Stages

DEELTIJDSE TEWERKSTELLING 
Op onze afdeling Groen waren er 13 doelgroepmedewer-
kers in tijdskrediet, waarvan 10 vijftigplussers in een lan-
dingsbaan. In de omkadering heeft 1 bediende een vorm 
van tijdskrediet genomen.
Er waren 6 bedienden die een deeltijdse tewerkstelling had-
den.

Op onze afdeling Verhardingen was er 1 bediende en 1 ar-
beider tewerkgesteld in een deeltijdse tewerkstelling. Er was 
ook 1 arbeider die deeltijds werkte in tijdskrediet, in de vorm 
van een landingsbaan.

 

“Werk is meer  
dan werk alleen.
Werk draagt bij  

tot je eigenwaarde

               ”
15

mensen hebben in 2016  
stage gelopen op Aralea



MENS

       Aralea & haar mensen
Wie zijn ze?

Van de 225 medewerkers  
zijn er 195 mannen  

& 30 vrouwen  
Van die 30 vrouwen,  

werken er 18 als bediende  
in de omkadering.  

De harde cijfers

225
medewerkers

41,5 jaar 
is de gemiddelde leeftijd

de gemiddelde leeftijd van de doelgroepmedewerkers 
is 38,7 jaar, die van de omkadering 44,7 jaar.  

De doelgroepmedewerkers op onze afdeling Verhar-
dingen zijn gemiddeld 6,3 jaar ouder dan de doel-

groepmedewerkers op onze afdeling Groen 

178 arbeiders & 47 omkaderingsleden

10 kalenderdagen  
werd er weerverlet ingeroepen 

voor een gedeelte van de mede-
werkers.

Aralea kende  

0 dagen 
economische werkloosheid
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Woonplaats
van onze medewerkers

Onze 225 medewerkers 
zorgden in 2016 samen voor 

40.332 gepresteer-
de werkdagen

De aanwezigheidsgraad van 
onze medewerkers bedroeg 

in 2016 85,3%. 
Bij de doelgroepmedewer-
kers ligt de aanwezigheids-

graad op 83,6%, bij 
de omkadering ligt dit op 

91,8%.

We telden een totaal van 

5234  ziektedagen 
over de hele organisatie, 
ofte 8,93%,  waarvan 3,69 % 
dagen langdurige ziekte.

We telden 0,42% 
 afwezigheid door arbeids-
ongevallen.G
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Aralea stelt ook jobstudenten 
tewerk. Voornamelijk op de afdeling 

Cafetaria, maar ook op onze andere afde-
lingen worden er in de zomermaanden 
vakantiewerkers aangeworven. In 2016 
presteerden deze jobstudenten samen

532 dagen

80

49

18

9 13

811

4

9

2

4

1

4

1
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       Aralea & haar mensen
In- en uitstroom

DOELGROEPMEDEWERKERS

Er zijn in 2016 op de afdeling Groen 
14 nieuwe doelgroepmedewerkers 
gestart en 10 zijn uit dienst getreden. 
Voor 3 doelgroepmedewerkers werd 
de samenwerking stopgezet wegens 
medische overmacht. 3 medewerkers 
kregen hun ontslag, 3 gaven zelf ont-
slag en nog 1 medewerker had een 
contract bepaalde duur.

Op de afdeling Verhardingen zijn er 
4 nieuwe doelgroepmedewerkers ge-
start en 4 doelgroepmedewerkers uit 
dienst getreden. Bij 2 van hen werd 
de samenwerking stopgezet wegens 
medische overmacht.

Op de afdeling Cafetaria zijn er 2 
doelgroepmedewerkers opgestart en 
werden er 2 art 60 trajecten stopge-
zet. Het ene traject kende een door-
stroom naar sociale economie en het 
andere werd stopgezet door de me-
dewerker zelf.

OMKADERING

Er zijn op de afdeling Groen 7 nieu-
we omkaderingsleden gestart: 3 
monitors, 2 bedienden in de onder-
steunende diensten en 1 afdelings-
verantwoordelijke. 
In 2016 zijn er 3 omkaderingsleden 
uit dienst gegaan: 2 monitors en 1 
bediende uit een on-
dersteunende 
dienst.

Op de afdeling Verhardingen zijn er 
4 nieuwe omkaderingsleden gestart: 
3 monitors en 1 afdelingsverantwoor-
delijke. In 2016 zijn er 3 monitors uit 
dienst gegaan.

Op de afdeling Cafetaria zijn er 2 
nieuwe bedienden gestart en 2 gin-

gen  uit dienst: 1 bediende 
kreeg ontslag en 1 nam 

zelf ontslag.

MENS
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26,27 
is de frequentiegraad (Fg) van de ar-

beidsongevallen in 2016. Daarmee lag 
de frequentiegraad 9,9% lager dan in 

2015 en 65,3% lager dan in 2014. Een 
betenisvolle daling dus! 

0,20
is de werkelijke en ook de globale ernst-
graad (Weg en Geg) van de ongevallen. 

Deze ligt 64,9% lager dan in 2015.

MENS

       Aralea & 
haar mensen

                    Veiligheid en preventie

Aralea had in 2016 een frequentiegraad van 26,27 arbeids-
ongevallen. Dit cijfer komt voort uit een Fg van 30,84 voor 
de afdeling Groen en een Fg van 17,19 voor de afdeling Ver-
hardingen.

De Werkelijke en globale ernstgraad van de arbeidsonge-
vallen komen voort uit een Weg op de afdeling Verhar-
dingen van 0,24 en van 0,20 op de afdeling 

Groen.

Op de afdeling Groen gebeu-
ren meer arbeidsongevallen 
maar zijn de mensen sneller 
(in totaal 47 kalenderdagen 
afwezigheid) terug aan het 
werk dan op de afdeling 
Verhardingen. Daar blijft 
men langer afwezig (in to-
taal 14 kalenderdagen af-
wezigheid). 

Op de afdeling Groen zal het 
doorgaans gaan over lichte-
re, kleinere arbeidsongevallen 

terwijl het op de afdeling Verhardingen meestal zwaarde-
re verwondingen zijn.

Op de afdeling Groen zijn er 4 woon-werkverkeer ongeval-
len geweest, op de afdeling Verhardingen was er  1.

Op de afdeling Groen hadden we 16 lichtere ongevallen, 
op de afdeling Verhardingen 6 en op de afdeling 

Mikerf 2.
Geen enkel arbeidsongeval heeft geleid 

tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

Verder zijn er 13 incidenten 
(waarbij mensen gewond wer-
den maar niet langer dan enkele 
dagen afwezig waren) gemeld 
voor de afdeling Groen, 6 voor 
de afdeling Verhardingen en 2 
voor de afdeling Mikerf.

Er zijn in 2016 4 veiligheidskwar-
tiertjes gegeven voor de afdeling 

Groen, 5 voor de afdeling Mikerf en 
3 voor de afdeling Verhardingen.
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       Aralea & haar mensen
 Arbeidszorg                      

In 2016 werden er 13.771 uren gepresteerd voor Arbeids-
zorg en waren er 29 AZ medewerkers op de werkvloer.

Op 31 december 2016 bedroeg de effectieve bezetting op 
onze afdeling Arbeidszorg:
• 18 Arbeidszorgmedewerkers 
• 2 arbeiders  in een vrijwillig traject met begeleidingson-

dersteuning
• 1 arbeidster
• 7 bedienden  (1 afdelingsverantwoordelijke, 4 begelei-

ders, 2 educatief medewerksters)  
• 1 vrijwilliger ter ondersteuning van het begeleidings-

team.  

Aralea vzw heeft een erkenning voor het presteren van 
een contingent van 12.480 uren arbeidszorg. Er zijn voor-
lopig geen mogelijkheden tot uitbreiding. 

Naast de erkenning voor dit contingent neemt Aralea het 
engagement op om zich in te zetten om 2 vrijwillige tra-
jecten op te nemen, waarvoor er geen financiering voor 
handen is.  We krijgen vele aanvragen, maar beperken deze 
tot 2 trajecten.  

VERLOOP ARBEIDSZORG
Er werden in 2016 9 nieuwe trajecten opgestart en 1 stag-
etraject.  Het stagetraject werd stopgezet wegens veelvul-
dige afwezigheden. 

Binnen het AZ project waren er  8 medewerkers waarvan 
het traject werd afgesloten. 
 Reden waren: 
• 2 doorstroom naar andere werkvormen (begeleid wer-

ken ne betaalde tewerkstelling)
• 1 traject dat werd stopgezet door de AZ medewerker 

zelf
• 4 trajecten die in overleg met de toeleidende dienst 

GTB werd stopgezet omdat er nood was andere vor-
men van ondersteuning op dat moment.  (medische of 
psychologische zorg, ea…)

13.771u
gepresteerd 

voor arbeidszorg

De harde cijfers
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       Aralea & 
haar mensen

Opleidingen

De harde cijfers

De basis van het VTO (Vorming Training en Opleiding)-be-
leid vinden we terug in de missie en visie van Aralea. Alle 
werknemers krijgen een leertraject aangeboden op maat.

Dit realiseren we door telkens te vertrekken van de indivi-
duele competentiegesprekken van de medewerkers. Hier-
uit wordt er een opleidingsplan ontwikkeld zodat we een 
duidelijk zicht krijgen op de individuele noden . Voor het 
ontwikkelen van dit opleidingsplan worden de nodige mid-
delen en mensen ingezet.

Naast de technische vormingen streeft Aralea ernaar om 
de capaciteiten van elke medewerker ten volle te benut-
ten, zodat iedereen een ganse loopbaan zinvol aan het 
werk kan blijven. Tewerkstelling is immers een belang-
rijk aspect om een volwaardige plaats in te nemen in de 
maatschappij.

Bij de organisatie van onze niet-technische vormingen 
willen we ook inspelen op actuele thema’s en noden in 
onze samenleving. Op deze manier willen we als orga-
nisatie een bijdrage leveren om werknemers weerbaar te 
maken binnen de veranderende maatschappij.

Ook buiten de werkuren willen we als organisatie  bij-
dragen tot de ontplooiing van onze medewerkers. Dit 
doen we door het aanbieden van een vorming waarvan uit 
een jaarlijkse interne bevraging blijkt, dat er nood aan is. 
Dit is een opleiding buiten de werkuren, waarvoor Aralea de 
kosten draagt, maar waarvoor we in ruil een engagement 
van de ingeschreven deelnemers verwachten.

MENS

Op de afdeling Groen werd er voor de 165 medewer-
kers een totaal van 1887 u vorming georganiseerd.
      
     Op de afdeling Verhardingen hebben de 44 
     medewerkers 156u vorming gevolgd.

Op de afdeling Cafetaria werd er door de 8 medewer-
kers 31 uur vorming gevolgd.

     Op Kinderboerderij Mikerf werd er voor de 
     bedienden en arbeidszorgmedewerkers  
     samen 82u vorming georganiseerd.

 Ook de 6 collega’s die in de Kringwinkel 
                   Brasschaat werken volgden 26u 
 vorming

2.182u
geïnvesteerd in opleidingen
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#1 #2

#3 #4

#5 #6

#1 opleiding met de hoogtewerker  
#2 opleiding met de dolomietfrees 

#3 opleiding met de haagschaar 
#4 opleiding peter- en meterschap  

#5 opleiding theorie rijbewijs B
#6 opleiding met de grasmachine



opleiding communicatie via 
mail
opleiding trilplaat
kettingzaag
snoeien
verticuteren
herbiciden
bosmaaier
grasmaaier
zitgrasmaaier
plaatsen van arduin boord-
steen met kraan
Doorslijper
werken met knikmops
kraan
registratiesysteem Agrus 
(proximus)
trilplaat
werken met graafmachine 
laserIn

te
rn

e 
op
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id
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ge

n

PVI navorming preventieadviseur 
Intern transport 

strategische vaardigheden preven-
tieadviseur

Opfrissing EHBO
Congres navorming

Module Communicatie en marke-
ting 

Talent mobility Symposium
Module HRM

strategisch denkcongres SST 
VDAB winterseminarie

werken met accutoestellen in tuin- 
en groenonderhoud

omgaan met klachten en moeilijke 
klanten

autisme en werk
opleiding “beleid zelfdoding”

Nieuwe BTW factureringsregels 
vanaf 2016

leertraject VTO verantwoordelijke
opleiding tractor
opleiding EHBO 

opleiding klantvriendelijkheid 
netwerk event “samen stromen”

begeleidingssnoei voor jonge 
bomen

rijbewijs B
rijbewijs BE

opleiding Allemaal Anders
omgaan met middelengebruik in 

Externe opleidingen

werkcontext
basismodule monitoren
Herkennen van bijzondere fauna 
en flora
eandis veiligheidsopleidingen
VDAB herstel van standaardbe-
strating puntwerken
snoeien BTA 
aangepast beheer begraafplaats 
Schoten
zorg voor kwaliteit
Leiding geven en leiding krijgen 
en de impact op hun werk
Zeg het nu zelf 
Delegeren binnen mijn team
eandis veiligheidsopleidingen
omgaan met maatschappelijke 
kwetsbaarheid op de werkvloer
Technische vaardigheden aanle-
ren op de werklvoer
Rijbewijs CE theorie
Rijbewijs BE
Alcohol en drugs
Veiligheidsmanagement
Komosie welkom in de sector
Ecohuis teamdag
Omgaan met agressieve klanten
voorraadtelling
Omgaan met diefstal 
Vlerick A.M.P.

MENS
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       Aralea & haar mensen
Samen organiseren

MENS

WG “UITSTAP”
De personeelsuitstap  wordt jaarlijks georganiseerd door 
een werkgroep van collega’s uit alle afdelingen. Zij treden 
op als vertegenwoordigers, sprokkelen de ideeën bij hun 
collega’s en werken samen één voorstel uit. De leden van 
de werkgroep beheren het budget van de activiteit en zor-
gen voor de volledige uitvoering met ondersteuning van de 
communicatieverantwoordelijke.
In 2016 heeft de werkgroep gekozen voor een actieve 
“sport- en speldag” op vrijdag 9 december in het Sportcen-
trum Peerdsbos. Het werd een gezellige en actieve dag, met 
een heleboel leuke teamspelen, een fotozoektocht en geo-
cache... De durvers konden zich ook wagen aan een wed-
strijdje muurklimmen. Als afsluiter van de dag konden de 
collega’s aanschuiven voor een heerlijke winterbarbecue.

EINDEJAARSFEEST
Op 22 december waren alle de medewerkers uitgenodigd 
op het eindejaarsfeest in de Ruiterhal in Brasschaat. Op 
vraag van de collega’s die de medewerkersbevraging van 

De medewerkers van Aralea zijn actief betrokken in de uitwerking van 
projecten en activiteiten binnen de organisatie. Deze betrokkenheid 
wordt gerealiseerd in verschillende werkgroepen (WG), waaraan leden 
van zowel  de omkadering als doelgroep deelnemen.

2015 invulden, werd er een heerlijk buffet “op grootmoeders 
wijze” geserveerd. De collega’s die moslim zijn konden ook 
kiezen voor een aangepast halal-buffet, bereid door de echt-
genote van een van de medewerkers. 
Na de maaltijd werden de medewerkers getrakteerd op een 
leuk optreden van de coverband De Spikes. 

WG: ZELFORGANISATIE
In 2016 is Aralea aan de slag gegaan met het concept zelfor-
ganisatie.  Op 21 november werd dit toegelicht op een acti-
viteit voor de omkadering in Brouwerij De Koninck. Nadien 
werd er een “stuurgroep zelforganisatie” samengesteld, die 
bestaat uit de 3 afdelingsverantwoordelijken, de verant-
woordelijke HR, de verantwoordelijke calculatie en de di-
rectie. Deze stuurgroep tekent het kader van zelforganisatie 
binnen Aralea uit. Er werd ook een “werkgroep zelforganisa-
tie” opgestart met leden vanuit elk team. Deze werkgroep 
gaat aan de slag met het operationele aspect van zelforga-
nisatie.
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Wat vonden onze medewerkers  
van de jaarlijkse uitstap en het eindejaarsfeest?

142 collega’s vulden een bevraging in over de jaarlijkse 
daguitstap en het eindejaarsfeest. We zetten enkele cijfers 
op een rijtje.

6,5/10
VOOR DE DAGUITSTAP

73
Collega’s vonden de 

bestemming interessant

47
Collega’s zeiden dat ze 
zo meer collega’s van 
andere afdelingen 
hebben leren kennen

7,9/10
VOOR HET FEEST

7,7
voor de keuken op 
grootmoeders wijze

51
Collega’s willen 

dezelfde band graag 
opnieuw zien
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WG “MISSIE, VISIE EN WAARDEN”
In 2016 werd er een werkgroep opgestart rond het jaarthe-
ma “eerlijkheid”. Elke afdeling is vertegenwoordigd door le-
den van doelgroep en  omkadering. Op 17 juni was er een 
groots kick off event. We integreerden het thema in gans de 
organisatie. Het stond maandelijks geagendeerd op de RvB, 
managementteams en teamvergaderingen. 
Vier deelaspecten stonden centraal in dit project:
1. eerlijkheid met jezelf
2. eerlijkheid in de communicatie met collega’s
3. eerlijkheid in de communicatie als organisatie
4. eerlijkheid in de kwaliteit en de omgang met klanten

WG “FAMILIEDAG”
Op 18 juni 2016 organiseerde een groep collega’s (vanuit 
elke afdeling) samen een familiedag, naar aanleiding van 
het 35-jarig bestaan van Aralea en de fusie tussen de ver-
schillende afdelingen. Ze werkten een belevingsparcours uit 
met filmpjes die “een dag op Aralea” in beeld brachten. De 
bezoeker kon kennismaken met alle afdelingen van Aralea, 
door oa. een wedstrijdje te doen op de zitmaaier, een oprit 
aan te leggen of een koe te melken! Voor de kinderen wa-
ren er springkastelen, volksspelen, een schminkster en als 
kers op de taart konden de kids een ritje doen op de tractor! 
We supporterden ook voor onze Rode Duivels op een groot 
scherm, en net voor het eten stelde de directeur officieel het 
nieuwe logo voor. De dag werd afgesloten met een sfeervol 
optreden van coverband J-RED, gevolgd door een DJ. 

WG “PETER- EN METERSCHAP”
In 2011 is Aralea gestart met een project rond peter- en me-
terschap. Na een aantal opleidingsmomenten kreeg elke 
ploeg een peter/meter. Gezien de positieve ervaringen ko-
zen we ervoor dit verder te zetten en jaarlijks twee momen-
ten te voorzien waarop deze mensen gecoacht worden en 
hun ervaring kunnen delen met hun coach, sociale dienst 
en  de directie.

WG “TECHNISCHE VORMINGEN
In 2016 werd er op afdeling Groen gewerkt aan het uitbou-
wen van de interne technische opleidingen.  Naast het ont-
wikkelen van nieuwe opleidingen zullen de l edenen van de 
werkgroep de bestaande opleidingen indien nodig herwer-

ken en ook instaan voor het geven van de opleidingen.   

WG “REBRANDING”
In 2016 lanceerde Aralea een nieuw logo, dat door de col-
lega’s van de verschillende afdelingen verkozen werd. Dit 
logo werd op de voertuigen, aan de gebouwen, en ook op 
de werkkledij geplaatst. De werkgroep Rebranding, die be-
stond uit 4 medewerkers en de directie, was hiervoor ver-
antwoordelijk.

FUN NA ‘T WERK
‘Fun na ‘t Werk’ is de afterworkparty van de collega’s van 
Aralea. Deze activiteit wordt door de sociale dienst georga-
niseerd, maar kan steeds rekenen op de hulp van geënga-
geerde collega’s.

START TO RUN
Een collega lanceerde in het voorjaar een oproep om weke-
lijks “start to run”-sessies te organiseren voor diegenen die 
wilden leren lopen. In september nam de groep deel aan de 
Park Spoor Noord loop van 5 km. Een mooi initiatief.

ARALEA DRAAGT HAAR STEENTJE BIJ: DE WARMA-
THON
Aralea nam in december met wel 40 collega’s deel aan De 
Warmathon in Antwerpen. De deelname werd georgani-
seerd vanuit de werkgroep “Aralea draagt haar steentje bij” 
en gesponsord door Aralea. Het event kadert perfect binnen 
de kernwaarden van de organisatie: samenhorigheid, res-
pect, eerlijkheid en vertrouwen!

30



#1 #2 #3

#4 #5

#6 #7

#1  en #2 Openingsactiviteit van het themajaar rond eerlijkheid  
#3 Rondje met de tractor op de Familiedag

#4 Veertig collega’s liepen de Warmathon
#5 Het initatief “Start to Run”

#6 en #7 sfeerbeelden van het eindejaarsfeest  met alle collega’s



MILIEU

       Aralea & Duurzaamheid
Energie
LAMPEN MET BEWEGINGSSENSOREN
De garages, materiaalruimtes, kleedruimtes en toiletten op 
de afdeling Groen kregen bewegingssensoren om het ener-
gieverbruik te beperken.

ENERGIEZUINIGE LEDVERLICHTING
De klassieke ‘TL-lampen’ werden in de grote ruimten op de 
afdeling Groen vervangen door energiezuinige ledverlich-
ting.

DAKISOLATIE
Op de afdeling Mikerf werd het dak geïsoleerd. Door de aan-
gepaste schrijnwerkerij komen we aan een veel lager ener-
gieverbruik voor de verwarming van de gebouwen. 

HOUTKACHELS
Op de afdeling Cafetaria werden twee hoogrendements-
houtkachels met verlaagde CO2 uitstoot geplaatst ter on-
dersteuning van de bestaande verwarming. Het aangevoer-
de hout komt uit een korte keten.

YOGHURTKAST
Op de afdeling Mikerf werd een nieuwe yoghurtkast aange-
kocht voor het melkhuis, waardoor het verbruik aan elektri-
citeit beperkt blijft.
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ALTERNATIEVE  
ONKRUIDBEHEERSINGSSYSTEMEN
Op de afdeling Groen investeren we in diverse technieken 
om herbicidevrij te werken, zoals onder meer hakken en 
wieden, het gebruik van onkruidborstels, schoffelmachine, 
diverse branders en een warmwatertoestel om onkruid te 
bestrijden.
We verwijzen ook naar het ‘zonder is gezonder’-traject waar-
bij de openbare besturen geen herbicden meer mogen ge-
bruiken.

ELEKTRISCHE TUINMACHINES
Zowel op de afdeling Groen als op de afdeling Verhardingen 
werd geïnvesteerd in elektrische tuinmachines. Deze machi-
nes hebben geen CO2-uitstoot en zijn geluidsarm. Ze zijn 
meer ergonomisch dan de benzine-aangedreven toestellen.

      Materiaal
VERVANGING VAN OUDE MINIBUSJES
Op de afdelingen Groen en Verhardingen worden structu-
reel de oude minibusjes vervangen door een nieuwe versie 
met een euro 6-norm.

BIJENHOTELS
In 2016 werden 21 bijenhotels gemaakt door 2 medewer-
kers van de afdeling Groen. 
Deze werden verkocht op de familiedag en de opbrengst 
ging naar de Rode Neuzenactie en PSC Open Huis.

VERVANGEN VAN DE BUITENSCHRIJNWERKE-
RIJ IN DE BOERDERIJ
Op de afdeling Mikerf werd de laatste fase van de vervan-
ging van de buitenschrijnwerkerij afgerond. met de nodi-
ge isolatiewaarden. Alle ramen en deuren voldoen er nu aan 
de opgelegde energienormen. 
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#1 #2

#3 #4

#5

#1  De nieuwe yoghurtkast op Mikerf 
#2   Er werden 21 bijenhotels gemaakt 

#3 Aralea werkt met elektische tuinmachines
#4 In de cafétaria staan 2 hoogrendementshoutka-

chels met verlaagde CO2 uitstoot 
#5 Oude minibusjes worden structureel vervangen 

door nieuwe met een Euro 6 norm
#6   Collega’s maken bunkers leeg om er vleermuis-

bunkers van de maken.
#7 Medewerkers verzamelen zwerfvuil en maken een 

60 meter lange takkenril van snoeihout  in ‘t Rot
#8 Aralea investeerde in een warmwatermachine voor 

alternatieve onkruidbestrijding
#9  De klassieke ‘TL-lampen’ werden vervangen door 

energiezuinige ledverlichting



#6 #7

#8 #9



Op al onze afdelingen zorgen we voor 
het sorteren van het afval. 

Onze afdeling Groen voert binnen 
haar opdrachten meerdere zoge-
naamde zwerfvuilrondes uit. Hier-
door krijgen we aardig wat afval 
binnen, dat we eerst sorteren en ver-
volgens naar het containerpark bren-
gen. 

Aralea investeerde in herbruikbare 
PVC drinkbussen op naam per me-
dewerker. Zo stapten we af van de 
aankoop van pet-flesjes met water op 
de afdelingen Groen en Verhardingen. 
Zo besparen we, ruw geschat, mini-
mum 67.800 halve literflessen! Zo-
wel op de afdeling Groen, Verhardin-
gen als Mikerf en Cafétaria staat een 
drinkwaterautomaat.

Afvalstromen

Een voorbeeld van een “groen” actie 
van onze afdeling Groen is een op-
dracht die de afdeling voor ANB uit-
gevoerd heeft in ’t Rot, een recent 
heropgewaardeerd natuurgebied 
in Antwerpen Linkeroever. 
Een ploeg heeft er vijvers en grachten 
gecreëerd en aanplanting van bomen 
gedaan. Zij verzamelden een 30-tal 
zakken zwerfvuil en plaatste er een 60 
meter lange takkenril van snoeihout 
(natuurlijke afsluiting) aangelegd.

In opdracht van het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) heeft een ploeg 
bunkers leeggehaald, die sinds 1945 
volledig afgesloten waren, gevuld 
met zand en kapotte materialen. 
Zo kon het ANB er nadien vleermuis-
bunkers van maken.

MILIEU

Aralea kreeg in 2016 een nieuw logo 
en daarmee kregen alle collega’s ook 
nieuwe werkkledij. 
We hebben echter ook een heel zin-
volle bestemming gevonden voor de 
oude werkkledij! De echtgenote van 
onze directeur nam deel aan een so-
ciaal project in Gambia en heeft onze 
werkkledij met het oude logo op 
daar overhandigd aan lokale vrij-
willigers van de verpleegpost en leer-
krachten.
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Mobiliteit
64% 

van de medewerkers komt 
met de bus, fiets of te voet 

naar het werk

Aralea heeft een bedrijfsvervoerplan. Op alle afdelingen 
worden er mobiliteitspremies voorzien voor het woon-werk-
verkeer. 

Een overzicht van de vervoersmiddelen:

Auto     25%  
Brommer     11%
Vervuilende vervoersmiddelen   36%
Bus     28% 
Fiets     32%
Te voet     4%
Milieuvriendelijke vervoersmiddelen   64%
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MILIEU

Producten van de
boerderij
MELK
De collega’s van de boerderij hebben in 2016 een totaal van 
5.382 liter koemelk verwerkt.
Van deze melk maken we onder meer yoghurt, platte kaas, 
hoeve-ijs, boter en rijstpap. We bereidden 46,5kg boter, we 
gebruikten 57 liter melk om verse rijstpap klaar te ma-
ken, we maakte 94 liter platte kaas en 438 liter yoghurt. 
Dat is heel wat meer dan twee jaar daarvoor. In 2014  bereid-
den we bijvoorbeeld nog maar 139 liter yoghurt.
Ook ons hoeve-ijs was opnieuw bijzonder populair. We ver-
kochtten 21.945 bollen ijs uit 1130 l melk of 399 bakken 
van 5 liter ijs (sorbet niet mee gerekend dus).
Er werd ook melk geleverd aan zorgbedrijf Brasschaat (oude 
Prins Kavelhof ) en de bakkers gebruikten ongeveer 30 l melk 
per bakdag.

BAKKERS
De bakkers van Mikerf - allemaal vrijwilligers - hebben 
samen 4179 broden gebakken, ofwel 522 broden en 
piotten per bakdag. Zo zorgden zij voor een opbrengst 
van 6687,70€.

5.382 
liter melk werd verwerkt
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GEZONDE FINANCIËN

Omzetcijfers, subsidies en loonkost - Percentages 2016 tov. 2015

    Afdeling  omzetcijfer 2016 omzet  subsidies loonkost
    Groen   € 3.001.526  +7,01%  +1,95%  +0,15%
    Verhardingen  € 761.719  -1,22%  -1,03%  -0,11%
    Kinderboerderij Mikerf € 46.324   +20,53%  -4,60%  +28,63%
    Cafetaria Mikerf  € 379.594  +51,78%  +10,41%  +57,44%
    Aralea VZW  € 4.189.165  8,40%  0,99%  2,85%  

Vanaf 1 januari 2016 komt de VZW Ara-
lea als één organisatie naar buiten. 
Twee belangrijke redenen hiervoor zijn 
het stabieler maken van de verschil-
lende afdelingen en het creëren van 
een middelgrote KMO die sterker in 
de markt staat.

De afdelingen Groen en Verhardingen zijn 
nu in staat om klanten, projecten, personeel 
en resources te delen. Op operationeel gebied 
betekent het de start van een traject naar meer synergie 
en samenwerking. Elke afdeling behoudt echter een eigen 
begroting en budgetverantwoordelijkheid en vooralsnog 
opereren de afdelingen vanuit verschillende vestigingen. 
Bovendien heeft elke afdeling binnen Aralea zijn eigenheid, 

zodat de rendabiliteit niet zomaar naast 
elkaar gezet mag worden.
Bij het ter perse gaan van deze uitgave 
zijn de jaarrekeningen van 2016 nog 
niet goedgekeurd, waardoor er nog 

geen resultaten beschikbaar zijn. Er zijn 
wel enkele trends zichtbaar. 

De organisatie Aralea VZW is gegroeid 
tegenover 2015, zowel naar omzet, per-

soneel en personeelskosten toe. De subsidi-
ering is mee gevolgd, zij het in mindere mate. Voor 

de Kinderboerderij Mikerf is het verschil echter aanzienlijk. 
Over de gehele werking dekken de subsidies in 2016 een 
kleiner percentage van de loonkost, een daling van 1,1% 
tegenover 2015. Onrechtstreeks beïnvloedt dit het belang 
van de inkomsten uit  economische activiteiten.

€4.189.165 
is het omzetcijfer van 2016.  

Dat cijfer ligt 8,40%  
hoger dan vorig jaar

  Aralea & haar financiën
Fusie
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GEZONDE FINANCIËN

Activiteiten
De voornaamste activiteiten naar omzet zijn groenonder-
houd, aanleg van bestrating en de uitbating van de ca-
fetaria. De laatste jaren is het aanbod binnen Aralea uitge-
breid met een aantal aanvullende activiteiten. 

De participatie aan uitbating van de Kringwinkel in Bras-
schaat is nieuw sinds 1 april 2016. Ze staat los van de afde-
lingen, en is net als de cafetaria Mikerf een mooi voorbeeld 
van ons engagement voor het creëren van tewerkstelling op 
maat van onze mensen. 

Kinderboerderij Mikerf draagt economisch minder bij tot 
een economisch resultaat, maar is van onschatbare waarde 
als uithangbord van Aralea. 

Andere activiteiten bestaan uit het plastificeren van boeken 
voor de gemeentelijke bibliotheek, het plaatsen van omhei-
ningen, wilgenschuttingen en schanskorven,...

 

per activiteit

   groen  € 3.129.420 74,70%
   bestrating € 426.121 10,17%
   cafetaria € 379.594 9,06%
   andere* € 152.879 3,65%
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GEZONDE FINANCIËN

       Klanten

Vanuit haar geschiedenis zijn de belangrijkste klanten van 
Aralea de openbare besturen, in de eerste plaats de ge-
meente Brasschaat. Door de jaren heen zijn omliggende 
gemeenten, verenigingen, instellingen, scholen, bedrij-
ven en ook nutsbedrijven als Eandis, Proximus, Pidpa en 
Fluxys Belgium vaste klant geworden bij Aralea. 

Kinderboerderij en Cafetaria trekken bezoekers aan vanuit 
de ruime omgeving van Brasschaat, zowel in schoolverband 
als privé. Zo komt Aralea aan een redelijke verscheidenheid 
in zijn klantenbestand.
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STAKEHOLDERS

Raad van bestuur

       Aralea & haar stakeholders

doelgroep- 
medewerkers

Personeel omkadering

Koepels en  
belangengroepen

Leveranciers
Strategische partners

Subsidiërende overheden
Partners en klanten

Vrijwilligers

Scholen

Bezoekers van de 
boerderij Mikerf
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STAKEHOLDERS

We organiseren werkgroepen waarin 
onze medewerkers actief participeren:
o Waarden
o Peters en meters
o Daguitstap
o Technische vormingen
o Zelf organiserende teams
o ...

We organiseren tevredenheidsonder-
zoeken voor onze medewerkers.

Eén keer per maand is er een overleg 
van de ondernemingsraad en het comi-
té ter bescherming en preventie op het 
werk.

‘t Groen Blaadje is het personeelsblad 

dat als doel heeft de informatiestroom 
tussen de verschillende afdelingen te 
stimuleren. Dit verschijnt op kwartaal-
basis en is tevens ter beschikking op de 
website van Aralea.

Maandelijks vergadert de Raad van be-
stuur.
Aralea is een actieve deelnemer / be-
stuurder binnen verschillende koepel-
organisaties (Groep Maatwerk, SST, 
F.B.W.P.A.).

Er is een strategische keuze gemaakt 
om te investeren in partnerships met 
als doel kennisuitwisseling  en het 
uitbreiden van tewerkstellingskan-
sen. Voorbeelden hiervan zijn De Waak, 
Greenroad en De Kringwinkel.

       Dialoog
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Aralea heeft heel wat stakeholders. Het is dan ook belangrijk 
dat we als organisatie investeren in de communicatie - en meer 
nog, in de dialoog - met elk van deze stakeholders. Die commu-

nicatie gebeurt onder meer via werkgroepen of overlegmomen-
ten, via bevragingen, via de website en sociale media of ook via 

de grote, traditionele feesten op de boerderij.

Door het klantentevredenheids- 
onderzoek krijgen we feedback van 
onze klanten.

Via onze website en facebookpagina 
informeren we onze stakeholders. 

Aralea beschikt over een eigen Youtu-
bekanaal. We trachten via deze digitale 
weg iedereen te bereiken en verstaan-
bare boodschappen met betrekking tot 
de werking en onze waarden te delen.

Een communicatieplan moet zorgen 
dat alle vooropgestelde stakeholders op 
het juiste moment de juiste informatie 
ter beschikking hebben.



STAKEHOLDERS

7.233 schoolkinderen 
bezochten kinderboerderij  Mikerf
We werken intensief samen met de scholen door het orga-
niseren van stages op al onze afdelingen.

7.233 schoolkinderen bezochten de boerderij en ongeveer 
1.100 kinderen namen deel aan de zondagnamiddagactivi-
teiten op de boerderij: geiten borstelen, eitjes rapen, konij-
nen eten geven, muisje aaien,…

Enkele reacties van scholen: 

“Superleuk, interessant, veel geleerd, 
lekker brood, dieren eten geven was leuk. 

Toffe rondleiding, lekkere koffie ;-)  
Dank je wel.”

- -
 “Wij vonden het super!! Zéér  

goede begeleiding, superinteressant!! 
Dikke pluim voor de mensen van Mikerf!”

- -
“Zeer toffe groepsactiviteit. Deed als 
leerkracht deugd om mijn klas zo goed  

te zien samenwerken.”

Activiteiten van de scholen

Afkomst van de scholen
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#1 #2

#3 #4

#5 #6

#1 #2 #3 en #4 Schoolbezoeken aan de boerderij, met activiteiten 
zoals dierenverzorging en broodjes bakken 

#5 Het Schaapscheerfeest, één van de drie grote feesten op Mikerf
#6 Babydiertjes op de boerderij



Schaapscheerfeest
22 mei 2016

Op het Schaapscheerfeest worden er verschillende acti-
viteiten georganiseerd met het “schaap” als thema: de 
schapen worden geschoren en de hoeven verzorgd, je an 
toekijken hoe de herder de schapen drijft met zijn herders-
honden, je kan alles leren over wolverwerking (verven met 
planten, kaarden, spinnen,…), je kan gaan kijken naar een 
tentoonstelling over schapenrassen en je leert alles over 
vlees- en wolproductie. 
Je kan ook een bezoek brengen aan de bijenhal of aan de 
stand met alle producten die door de arbeidszorgmede-
werkers gemaakt worden, en je kan brood proeven uit de 
houtoven.
Naast de activiteiten georganiseerd door de boerderij wa-
ren er ook standhouders en demonstraties door derden te 
bekijken. 

Om het feest op te bouwen en de activiteiten in goede ba-
nen te leiden werd er beroep gedaan op 25 vrijwilligers en 
8 arbeidszorgmedewerkers.
Het bezoekersaantal wordt geraamd op 1200.

Oogstfeest & 25 jaar Mikerf met circus 
18 september 2016

Ook voor Kinderboerderij Mikerf was 2016 een jubileumjaar. 
De boerderij vierde haar 25-jarig bestaan met  extra veel (17) 

activiteiten op het Oogstfeest op zondag 18 september. 
Deze werden voornamelijk door de medewerkers en vrijwil-
ligers van de boerderij georganiseerd, maar ook verenigin-
gen waarmee we samenwerken werden uitgenodigd om 
een standje en /of activiteit te verzorgen. 
Er stond naar aanleiding van onze verjaardag ook een heus 
circus op Mikerf.

Om dit feest op te bouwen en vorm te geven, waren er 52 
mensen nodig. (10 arbeidszorgmedewerkers, het boerderij-
team en 35 vrijwilligers) 
18 personen stonden in voor de hapjes en een drankjes in 
de cafétaria of aan de standen buiten.
Mede dankzij het schitterende weer was het oogstfeest een 
succes. We mochten zeker 2000 bezoekers verwelkomen.

St-Maarten
11 november 2016

Het grootste kinderfeest op de boerderij is het feest van 
Sint-Maarten, dat jaarlijks plaatsvindt op 11 november. Het 
mooie weer bracht veel bezoekers op de been. 
Er werden 160 bieten ter plaatse uitgehold. Bij de standen 
buiten werden er 18 flessen jenever en 9 flessen gluwein 
leeg gedronken. 300 hotdogs en 30 liter soep waren heel 
snel op.
Het aantal bezoekers wordt geraamd op 850 personen. 18 
vrijwilligers en 4 arbeidszorgmedewerkers hielpen het boer-
derijteam bij de organisatie van dit feest.

STAKEHOLDERS
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Boerderij
Onze afdeling Mikerf organiseert 
jaarlijks, met de hulp van vele 
vrijwilligers, volgende feesten:



  35 jaar Aralea 
25 jaar Mikerf

20 jaar AWB

Aralea is volop in beweging. We maken onze naam van 
dynamisch, innovatief en flexibel maatwerkbedrijf dan ook 

meer dan waar! In 2016 vierden we het 35-jarig bestaan van 
Aralea vzw, het 25-jarig bestaan van Kinderboerderij Mikerf 

en het 20-jarig bestaan van onze afrdeling Verhardingen 
(vroeger Algemene Werken Brasschaat of AWB)  

Om dit te vieren organiseerden we een familiedag in juni 
2016 en een extra feestelijke Oogstfeest  

op de boerderij in september 2016. 

We kozen ook een nieuw logo, mét baseline ‘Talent voor 
Werk’ , en een volledig nieuwe huisstijl.  Dit nieuwe logo 

werd verkozen door de medewerkers van Aralea. 
Het heeft een symbolische waarde en vertegenwoordigd 

alle afdelingen van de organisatie vanuit een 
eenheidsgevoel

Op de volgende pagina’s delen we enkele foto’s van de 
festiviteiten van 35 jaar Aralea en 25 jaar Mikerf..
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A
fk

or
tin

ge
n Afkorting Verklaring

ANB  Agentschap voor Natuur en Bos
ATB  ArbeidsTrajectBegeleidingsdienst
AWB  Algemene Werken Brasschaat
AZ  Arbeidszorg
BTA  Bedrijfsgroep Tuinaannemers Antwerpen
BTOM  Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen
Fg  Frequentiegraad
Geg  Globale ernst graad
GESCO  Gesubsidieerd Contract
HRM  Human Resource Management
OA  Onder Andere
OCMW  Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
PSC  Psychiatrisch Centrum
PVI  Preventie VeiligheidsInstituut
RVB  Raad Van Beheer
SINE  Sociale Inschakelingseconomie
SST  Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling 
SWP  Sociale Werkplaats 
VDAB  Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VOLA stage Alternerend Leren voor leerlingen OV2
VTO  Vorming Training en Opleiding
Weg  Werkelijke ernst graad
WG  Werkgroepen
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  D
ankw

oord

Dit jaar/duurzaamheidsverslag is een 
pronkstuk geworden om trots op te zijn. 

De auteurs van dit werkstuk waren An 
Coppens, Nathalie Dupon en Wim Tie-

bos. Zij kregen tevens de nodige info en 
steun van een aantal andere collega’s. 

Het verslag is de weergave van de inzet 
van al onze arbeiders, de monitoren/

werkbegeleiders en een aantal onder-
steunende diensten.

Als directeur kan je alleen maar trots zijn 
op zo’n bende gedreven medewerkers.

Dank je wel

Peter
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