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NIEUWSBRIEF
JULI 2017

FLANDERS FOOD PRODUCTIONS:  
“DE AANPAK VAN LIDWINA IS TOP”

Het bedrijf werd in 2003 opgericht in Pulderbos 
(Antwerpen) en startte met een kleinschalige 
productie van raspen en verpakken van kaas. 
Doorheen de jaren verhuisde het bedrijf een 
aantal keer. In 2014 verhuisde het bedrijf naar 
Lommel waar een grote, moderne productiehal 
werd gebouwd. Daar werkt een ploeg van Lidwi-
na om samengestelde zendingen klaar te maken. 

Bjorn Meekers (Operations manager):  
“Wij streven ernaar om een zo breed mogelijk 
cliënteel te beleveren in de Europese markt 
maar ook in landen buiten Europa. Onze pro-
ducten worden verkocht aan de groothandel, 
foodservice, industrie en retailmarkt. Vanuit 
deze retailmarkt komt er een steeds grotere 
vraag naar samengestelde dozen. Daarin 
worden meerdere kazen samengevoegd 
om een breed gamma aan te bieden in één 
verpakking die door de handelaars als één 
product in de rekken gezet kan worden. 

Flanders Food Production is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken 
van kaas. Hun hoofdactiviteit bestaat uit het versnijden, raspen en verpakken 
van een breed gamma aan kazen in uiteenlopende rasp- en snijformaten.

Onze productielijnen zijn echter uitgerust om 
één kaassoort  te verpakken. Het samenstel-
len van gevarieerde dozen was een nieuw 
proces voor FFP en al snel bleek dat de 
beschutte werkplaatsen een geschikte part-
ner konden zijn om dat werk over te nemen. 
We hebben een aantal van die organisaties 
gecontacteerd en het was al vanaf dag één 
duidelijk dat het Lidwina zou worden omdat 
het eerste contact en hun aanpak super 
professioneel waren. 
We voelden onmiddellijk dat bij Lidwina de-
zelfde waarden gelden als bij ons: directheid, 
openheid, gedrevenheid, to the point en 
flexibiliteit. Tijdens de voorbereidingen en de 
opstart waren we enorm verrast door hun 
vakkennis en gedrevenheid. Hierdoor wisten 
we dat we goed gekozen hadden. Voor ons 
was het ook belangrijk dat we het team van 
Lidwina mee konden integreren in ons bedrijf. 
Het is heel aangenaam om met dit team 
samen te werken. Ondertussen maken ze 
deel uit van ons bedrijf en cultuur. Voor ons 
is het ook makkelijk om te weten dat er altijd 
een volledig team ter plekke is. Ze zorgen 
voor een correcte bezetting waardoor de 
job steeds op tijd klaar is. Het volledige team 
voert de opdrachten die ze krijgen perfect 
uit, dit steeds met een glimlach en zeker 
geen gezeur.   
Wij hopen in de toekomst nog meerdere 
samenwerkingen met Lidwina te kunnen 
realiseren.”
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GEACHTE LEZER
De eerste helft van 2017 kunnen we in schoonheid afsluiten. 
De resultaten zijn goed en er is voldoende werk. De afgelopen 
weken konden heel wat nieuwe werknemers in dienst genomen 
worden. We bereiken hierdoor onze maximale capaciteit.

Eind mei werden in de algemene vergadering van Lidwina de 
resultaten 2016 definitief goedgekeurd. Deze waren positief. 
Het grootste deel van dit resultaat werd gereserveerd voor 
nieuwe investeringen en groei. Zo werd recent de volledige 
renovatie en uitbreiding van de groenafdeling goedgekeurd. 
Een belangrijke investering om het welzijn en de veiligheid van 
onze werknemers nog beter te garanderen. Ik verwacht dat de 
bouwwerken in december zullen opstarten.

Eveneens werd geïnvesteerd in voertuigen, in hefwerktuigen 
en in een nieuwe overdekking van de afval van de groenafde-
ling, je vindt hier heel wat informatie over terug in dit nummer.
Ook werd gedacht aan de werknemers. Eén jaar lang zullen de 
maaltijdcheques verhoogd worden met 1€/dag. Hiermee wen-
sen zowel het managementteam als de raad van bestuur van 
Lidwina alle werknemers te bedanken voor hun flexibiliteit, hun 
inzet en het meewerken aan de doorgevoerde reorganisatie. 
Het is jullie alvast van harte gegund.

Traditioneel nemen we 2 weken collectief verlof einde juli. 
Aan iedereen wens ik een schitterend en ontspannend verlof 
toe. Een kleine minderheid zal de vraag van een 3-tal klanten 
invullen om tijdens deze periode een aantal producten te maken. 
Graag bedank ik hen dat zij op vrijwillige basis voor Lidwina klaar 
staan.

In deze nieuwsbrief stel ik jullie graag twee nieuwe leden van 
het management voor. Nathalie Lornoy onze nieuwe HR-ver-
antwoordelijke en Nico Vergaelen onze nieuw Commercieel 
verantwoordelijke. Zij lichten graag toe waarom ze voor Lidwina 
hebben gekozen. Wij wensen hun samen met de talrijke nieuw-
komers veel succes toe in hun nieuwe uitdaging.

Dat we van alle markten thuis zijn wordt nogmaals duidelijk in 
deze nieuwsbrief, van kaas verpakken in enclave tot het ver-
zorgen van het groen in de Olmense Zoo,  Lidwina zorgt steeds 
voor een schitterend resultaat. We laten dit in deze nieuwsbrief 
bevestigen door de klant zelf. 

Op 3 mei overleed Jos Heurckmans, voormalig directeur van 
Lidwina vzw en lid van de algemene vergadering. De versla-
genheid en droefenis in onze Lidwina 
familie was groot. Jos was één van de 
bezielende krachten achter de groei 
van Lidwina. Hij laat een lege plek na, 
maar ook een dierbare herinnering aan 
iemand die Lidwina en haar medewer-
kers heel diep in het hart droeg. We 
zullen hem niet vergeten.

Patrick Nelissen
Algemeen directeur

Onze nieuwe Human Resources verantwoordelijke Nathalie Lornoy 
groeide op in Mol. Nog voor ze hier begon kende ze Lidwina al. Toen 
ze vroeger naar de middelbare school ging, fietste ze dagelijks langs 
de gebouwen in de Postelarenweg. Nathalie studeerde eerst voor 
maatschappelijk assistent en werkte vervolgens jarenlang op de per-
soneelsdienst van enkele profit bedrijven, ze begon als personeels-
werker en groeide door tot HR Manager. Vorig jaar behaalde ze nog 
een Master HR aan de EHSAL Managementschool in Brussel.

Nathalie: “Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in het sociale 
aspect binnen een personeelsbeleid. Toen ik de vacature van Lidwina 
las, was ik onmiddellijk geïnteresseerd. Ik besefte dat mijn genera-
listische visie op HR binnen deze organisatie nog meer aan bod zou 
komen dan in het reguliere arbeidscircuit. Ik ben nu vier maanden 
bezig en de job bevalt mij volledig. De missie van onze organisatie is 
nobel en mooi, er zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor elke werkne-
mer. De functie van HR-verantwoordelijke is een hele uitdaging en 
waar ik o.a. in de eerste plaats wil aan werken, is het formuleren van 
adequate functiebeschrijvingen. Dit zal zoveel duidelijkheid brengen 
en het leven binnen Lidwina nog aangenamer maken.”

NIEUWE  
HR-VERANTWOORDELIJKE 
NATHALIE LORNOY

NIEUWE VOERTUIGEN
In het kader van de investeringsplannen van het management om de 
werksituatie van de Lidwina medewerkers zo professioneel en aange-
naam mogelijk te maken, werd door het management beslist om vanaf 
heden alle nieuwe voertuigen uit te rusten met airco.
Hierdoor kan het welzijn en tevredenheid van de werknemers alleen maar 
stijgen. De 2 nieuw aangekochte enclavevoertuigen werden dan ook uit-
gerust met airco. Met deze warme temperaturen zeker een meerwaarde.
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NICO VERGAELEN
De nieuwe commercieel verantwoordelijke van Lidwina heet Nico Vergaelen, 
is bijna 29 jaar en studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Handelswetenschappen en Vastgoed. De eerste jaren van zijn carrière had hij 
een eigen vastgoedkantoor waarin hij een tiental mensen tewerk stelde. Daarna 
werkte hij als zelfstandig consultant voor diverse KMO’s in regio Antwerpen-
Kempen.

Nico Vergaelen: “Ik heb er projecten 
begeleid in digitalisatie, business 
management, een Belgische afdeling 
uitgebouwd van een groot Nederlands 
bedrijf en herstructureringen gedaan. 
Vooral in de sector van het vastgoed 
en projectontwikkeling heb ik telkens 
opnieuw klanten moeten overtuigen 
om met ons in zee te gaan. Daar heb ik 
de vaardigheden ontwikkeld die mij nu 
in deze job van pas zullen komen.”

Je was toen - en bent nog – ontzettend 
jong. Waarom stelden die bedrijven hun 
vertrouwen in zo’n jonge kerel?

“Ik denk omdat mijn vrouw en ik – zij 
was ook mijn businesspartner- altijd 
getracht hebben om alle klanten op 
een eerlijke wijze te behandelen. We 
hebben steeds een persoonlijke aanpak 
gehanteerd. Zelf zie ik mij niet als een 
harde salesman. Ik ben nooit over lijken 
gegaan. Wij gingen vaak in het weekend 
bij klanten thuis aankloppen om pro-
blemen op te lossen of om onrust weg 
te nemen. Wij probeerden altijd onze 
klanten een goed gevoel te geven. Dat 
is een van de redenen waarom ik nu 
in de sociale sector zit. Ik had andere 
aanbiedingen waarbij het echter enkel 
om cijfers en winst ging. Hier gaat het 
om meer. Als ik hier een klant binnen-
haal is dat niet om een aandeelhouder 
rijker te maken, maar om zinvol werk te 

scheppen voor een sociaal zwakkere doel-
groep. Hier is het zakencijfer belangrijk om 
middelen te vergaren om betere machines 
en ergonomische materialen te kunnen 
aanschaffen die het werken gemakkelijker 
maken.”

Hoe groot is de uitdaging bij Lidwina?

“Heel groot. Naast mijn werk als commer-
cieel verantwoordelijke, ben ik namelijk 
ook aangesteld om oplossingen te 
zoeken voor de tijdelijke werkloosheid 
in de periode rond de jaarwisseling. Ook 
dat zal hopelijk vele boeiende, uitdagen-
de werkopdrachten voor onze mensen 
opleveren. Ik moet de algemeen directeur, 
het managementteam, de omkadering en 
alle medewerkers van Lidwina feliciteren 
met het werk dat al verzet is. Maar zij 
weten ook dat er nog een hele weg te 
gaan is. Het resultaat zal afhangen van 
de mate waarin iedereen in de organisatie 
de schouders wil en kan zetten onder  
de plannen om van Lidwina een modern 
maatwerkbedrijf te maken. Stilstaan is 
achteruit gaan en iedereen bij Lidwina wil 
vooruit!”

Welke argumenten heb je om de dienst-
verlening van Lidwina aan de man te 
brengen?

“Je hebt natuurlijk het maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen dat vele bedrijven 

hoog in het vaandel dragen. Maar dat is soms ook 
voor een stuk schijn. Het zal altijd wel om de prijs 
draaien. Maar ik heb in het verleden ervaren dat 
je zelfs met een prijs die niet het laagst lag, toch 
opdrachten kan binnen halen.  Je moet gewoon 
zorgen dat je een correct verhaal brengt en dat 
de klant heel duidelijk de voor- én de nadelen ziet. 
Eerlijkheid is daarin een grote troef net zoals de 
dienstverlening die je een klant kan aanbieden. 
Ik denk dat we daarin sterk staan en ons steeds 
verder moeten versterken. Kruisbestuiving is 
nog zo’n begrip dat we zullen moeten hanteren: 
kunnen we hetgeen we voor één klant doen, 
ook doen voor een andere, kunnen we samen-
werkingsverbanden aangaan, nieuwe markten 
aanboren zoals de zorgsector enzovoort. Er zijn 
voldoende opportuniteiten, we moeten enkel zien 
welke we uitwerken.”

MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ
De Molse Bouwmaatschappij voor de 
Huisvesting is een sociale huisvestingsmaat-
schappij die actief is in Balen en Mol. Ze heeft 
als doel mensen met een laag inkomen een 
goede en betaalbare woning aan te bieden. 
Onlangs bezocht het managementteam Lid-
wina om te kijken wat de twee spelers op de 
sociale markt voor elkaar konden betekenen.

Erik Schoofs (directeur): “Ik vond dat we 
als sociale organisaties te weinig samen 
werkten omdat we gewoonweg te weinig 

wisten van elkaar. Wij verhuren heel wat 
huizen aan werknemers van Lidwina, dus leek 
het wel gepast om eens te onderzoeken in 
hoeverre we zouden kunnen samenwerken. 
We hadden goede contacten met de vorige 
directie, maar plots kwam er een directeurs-
wissel en was het weer even aftasten.”
 
En dat gebeurde dus enkele weken geleden. 
Op initiatief van algemeen directeur Patrick 
Nelissen kwamen beide organisaties samen 
bij Lidwina om te praten over mogelijke 

samenwerkingsverbanden.

Erik Schoofs: “De mensen van Lidwina 
waren goed voorbereid. We hebben een goed 
beeld gekregen van de mogelijkheden die 
Lidwina te bieden heeft. Eventuele samen-
werkingen zullen zich wellicht afspelen op 
het vlak van groenonderhoud en onderhoud 
gebouwen. We zijn nu bezig met de stu-
dieronde. Veel zal uiteraard afhangen van de 
prijszetting, want ook wij moeten concurren-
tieel blijven.”
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NIEUWE OPSLAGPLAATS VOOR GROENAFVAL  
VOOR LIDWINA GREEN

Achter de groendienst kon je een tijd geleden heel wat bouwwerkzaam-
heden zien. Architect GAB stond in voor het ontwerp, aannemer Mertens 
voor de constructie van de nieuwe en overdekte opslagplaats om tijdelijk 
groenafval te stockeren.

Stephan Hollanders: “Het is de bedoeling om nog duurzamer te werken. 
In deze nieuwe opslagplaats vangen we de sappen op die vrijkomen uit het 
groenafval. De sappen stromen naar een opvangput die op regelmatige 
basis geledigd zal worden. Samen met onze externe milieucoördinator werd 
deze methodiek uitgewerkt conform het werkplan opgesteld door de milieu 
inspectie. Het geheel werd voorzien van een nieuwe betonnen vloer en vol-
ledig overdekt zodat het regenwater zich niet kan mengen met de sappen. 
Het regenwater wordt via het dak opgevangen in een ondergrondse put, 
waarna dit water weer door de groendienst kan gebruikt worden. Het groen-
afval wordt vervolgens afgevoerd naar een erkende groenverwerker die het 
op zijn beurt op een duurzame manier verwerkt tot compost. Op deze manier 
zijn we op alle vlakken wettelijk in orde en zijn we milieuvriendelijk bezig.”

NIEUWE GEBOUWEN  
FRIGOLOGIX
In februari trok het enclaveteam van Frigologix naar een spiksplin-
ternieuwe hal om daar hun activiteiten verder te ontplooien. Tijdens 
het weekend van 17 en 18 juni werd het gebouw officieel in gebruik 
genomen. Op 17 juni waren Patrick Nelissen, Jan Mangelschots en Pa-
trick Vromans aanwezig om de nieuwe hal officieel in te huldigen. CEO 
Reinier van Elderen vermeldde in zijn speech met veel trots en respect 
de samenwerking met Lidwina. Op 18 juni mochten alle medewerkers 
van Frigologix – inclusief de enclave medewerkers van Lidwina – hun 
familie meebrengen om bij een hapje en drankje de opening op een 
informele manier te vieren. 

Christel Cuypers (HR manager Frigologix): “We zitten volop in een 
expansie en kregen van veel klanten de vraag om hun paletten hier te 
stockeren, dus een nieuwe bouw drong zich op. Bovendien groeide de 
groep van Lidwina ook flink zodat de ruimte waarin ze moesten wer-
ken echt te klein was geworden. Dus hebben we hen verhuisd naar de 
nieuwbouw. Het was een win-winsituatie voor beide partijen.”

Integratie

“Wij zijn nog altijd zeer tevreden over onze samenwerking. Het is ten 
eerste heel leuk om te zien hoe jullie mensen geïntegreerd zijn op de 
werkvloer. We zien dat ze hier graag komen werken. Ze zorgen voor 
heel wat sfeer en dat maakt ons gelukkig. Ze voelen zich echt onder-
deel van Frigologix. Want als ze eens een keertje niet mogen komen 
werken, dan hebben we het wel geweten! Ze zijn heel tevreden over 
hun nieuwe werkplek en hun eigen refter en over het feit dat ze nu 
een goed zicht hebben op de buitenwereld. Dat maakt het ook aange-
namer om te werken. Ze waren ook heel fier om aan hun familieleden 
te kunnen laten kijken waar ze werken.”

Frigologix, dank voor de mooie samenwerking en dat onze werkne-
mers konden genieten van een schitterende dag!
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NANCY GEYPEN: 
SOMS VOEL IK ME ECHT EEN SOLDAAT
Mensen hebben hobby’s allerhande, maar 
sommige spreken meer tot de verbeelding 
als andere. Neem nu Nancy Geypen: zij 
heeft als hobby rondrijden met oldtimers. Of 
nee, met één oldtimer, een oude GMC uit de 
Tweede Wereldoorlog. En daarmee trekken 
ze regelmatig een weekendje op pad naar 
diverse streken in België en Europa waar 
andere gelijkgezinden samen komen met hún 
leger oldtimers. 

Nancy: “Vroeger organiseerden we een ge-
wone oldtimershow op de Keiheuvel in Balen. 
Maar dat werd op een bepaald moment te 
groot om nog plezierig te zijn. En dus hebben 
we ons beperkt tot legervoertuigen. En nu 
schuimen we stad en land af naar legertref-
fen om samen met andere bezitters van zo’n 
prachtige oude jeeps of vrachtwagens een 
weekendje door te brengen. Op zo’n treffen 
zie je Amerikaanse GMC’s en Willy Jeeps, 
Mudjeeps, Belgische Minerva’s … 
Er heerst altijd een aparte sfeer. En we gaan 
ook niet op hotel. Er staan legertenten voor 
degenen die met een jeep komen. Wijzelf heb-
ben onze camion ingericht als mobile home. 
Alleen een douche, dat hebben we niet.”

NORMANDIË
“Als je een hele week gewerkt hebt en 
je komt dan ’s avonds thuis, neemt een 
douche, doet je legerplunje aan en je stapt in 
die vrachtwagen … dan gaat er plots een hele 
andere wereld open. Dan word je plots een 
ander mens. Soms voel ik me echt een militair 
in de Eerste Wereldoorlog en dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Als je bijvoorbeeld naar de 
bijeenkomst in Normandië gaat, dan zie je 
wat er daar gebeurd is. Dat was verschrikke-
lijk. Dan besef je hoeveel mensen er hebben 
moeten sterven om ons het leven te geven 

dat we nu hebben. Af en toe is dat behoorlijk 
confronterend. De manier waarop je daar ontvan-
gen wordt door de bevolking… Als je hier met een 
GMC of oude legerjeep rondrijdt dan word je af en 
toe meewarig bekeken. Ginder niet. Die mensen 
hebben respect, die gaan aan de kant staan, die 
juichen als je voorbij komt. Als ik er maar aan denk 
krijg ik weer kippenvel.”

BENZINESLURPER
“Ik heb door die hobby ook heel veel opgezocht 
over de beide wereldoorlogen. En als er een 
oorlogsfilm op televisie is, dan kijken we geheid. 
Het heeft me alleszins verrijkt. Niet op financieel 
vlak want alhoewel het niet echt een dure hobby 
is, kost het rondrijden toch wel wat geld.”  

De GMC van Nancy verbruikt namelijk veertig 
(40!) liter per honderd kilometer. Dat komt neer 
op zo’n € 48 per honderd kilometer oftewel 
€ 417 voor een tripje naar Normandië. En het 
poetsen kost ook wel wat. Dat gebeurt met een 
soort benzine derivaat dat volgens Nancy vettig 
is en stinkt, maar de wagen wel ongelooflijk mooi 
laat blinken. En zo hoort dat ook: oudjes mógen 
(st)(bl)inken.

“SAFETY FIRST” 
•  Safety First (eerst worden de voor-

waarden vastgelegd waaraan de PBM op 
veiligheidsvlak dient te voldoen)

•  Comfort (daarna wordt bekeken of  de 
PBM comfortabel genoeg is om de werk-
zaamheden uit te voeren)

•  Looks (leuk en mooi , volgt pas nadat de 
veiligheid en comfort gerealiseerd werden)  

In het JAP 2017 werd opgenomen om in 
de 2de helft van het jaar een project op te 
starten om, onder leiding van Wim Paepen en 
Jan Mangelschots en in nauwe samenwerking 
met de arbeidsgeneesheer en het CPBW, 
de monitoren én de medewerkers, voor elke 
business unit de juiste PBM’s te selecteren.
De PBM’s in de enclave Frigologix werden als 
eerste gewijzigd. De nieuwe kledij werd be-
sproken met de arbeidsgeneesheer Dr. Aerts.
De kledij moest zowel veilig zijn -“Safety”- 
als voldoen aan de temperatuur in de hal 
-“Comfort”- en fel opvallen in de hal, vandaar 
werd gekozen voor de gele kleur -“Looks”-.

Veiligheid is een van de voornaamste aan-
dachtspunten binnen Lidwina. Ieder ongeval 
is er een teveel, veroorzaakt leed en pijn voor 
de betrokkenen en veroorzaakt ongemak 
voor het bedrijf. Het is dus kwestie om er 
alles aan te doen om ongevallen te vermijden. 
Daarom wordt er ieder jaar binnen het CPBW 
(Comité Preventie en Bescherming op het 
Werk) een jaaractieplan (JAP) opgesteld om 
continu te verbeteren. In de JAP 2017 wer-
den de PBM’s, Persoonlijke Beschermings-
Middelen, als belangrijk item opgenomen.

Het is superbelangrijk dat elke werknemer de 
voorgeschreven PBM’s correct draagt.  De 
PBM’s zorgen er immers voor dat je volledige 
lichaam correct beschermd wordt. In 2017 
zullen alle gebruikte PBM’s  geëvalueerd 
worden en desgevallend vervangen worden. 
Dit gebeurt in het kader van het continu 
verbeteren van het welzijn en de veiligheid 
op het werk. Bij de keuze van PBM’s wordt 
steeds vertrokken van:

Overzicht arbeidsongevallen
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NIEUW BIJ LIDWINA
WILLEMS Mario 
12/6/2017 

BROECKX Sanne  
12/6/2017 

BLOCKX Bert
12/6/2017 

PEETERS ERIC  
26/6/2017 

HOUBEN WESLEY  
26/6/2017 

VAN LAER BJORN  
26/6/2017 

DE WEVER LOTTE  
26/6/2017 

LIEVENS ANDY  
26/6/2017 

DI LUIGI FLAVIO  
26/6/2017 

MAES STEPHANIE  
26/6/2017 

ADRIAENSSEN ROB 
26/6/2017 

VAN RANST NICK  
26/6/2017

BORGERS DAVY GUS
2/5/2017

REYGAERTS NINA
10/4/2017

DE LOCHT GLENN 
31/3/2017

HOUBEN SARAH
2/5/2017

SAM DIELS
19/04/2017

CAMPS CINDY
31/3/2017

VERGAELEN NICO
3/5/2017

LEMMENS TANJA
2/5/2017

HEYNS TOMMY
31/3/2017

AERTS YWAN
12/6/2017

MOORS ZIGGY
2/5/2017

LISENS DAVID
31/3/2017

Diane Geerts is het kersverse nieuwe lid van de Algemene Vergadering van Lidwina en mocht 
op 30 mei 2017 haar eerste meeting meemaken. En ze was duidelijk onder de indruk.

Diane is directeur van de organisatie Beschut Wonen Kempen en kende Lidwina reeds door 
haar functie: “Een aantal van onze mensen werken bij Lidwina, vandaar dat ik al ietwat 
vertrouwd was met de organisatie. Bovendien woon ik in Mol en daar is Lidwina gekend als een 
van de grootste werkgevers.” 

Ze kwam op een vrij bizarre manier in de Algemene Vergadering terecht: “Mijn oom was 
jarenlang directeur van Lidwina. Hij is onlangs gestorven en aan de koffietafel kwam ik mensen 
van Lidwina tegen en werd er gesproken over een vrije plaats in de Algemene Vergadering. En 
zodoende…”

Haar eerste meeting was een meevaller, zo zegt ze: “Ik heb die als zeer positief ervaren. Het 
bestuur gaf veel informatie, de presentatie van het jaarplan was duidelijk en goed verzorgd en 
er kwam heel wat feedback uit de groep. Ik heb nu een nog duidelijker beeld van waar Lidwina 
voor staat en wat de toestand is.”

DIANE GEERTS: “EERSTE ALGEMENE VERGADERING 
WAS BIJZONDER VERHELDEREND”

De foto’s van de nieuwe werknemers gestart in juni publiceren we in de volgende nieuwsbrief.
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Het jaarlijkse paasontbijt vroeg dit jaar ook weer een hele 
voorbereiding. Alle werknemers van Lidwina ’s morgens om 
8 uur bij elkaar krijgen en een lekker ontbijt bezorgen, dat is 
geen evidentie. 

Maar ook dit jaar slaagde dit weer. Zoals de traditie het stelt 
werden de werknemers met veel plezier bediend door het 
managementteam en meerdere leden van de omkadering. 
Dank voor jullie inzet. 

Het ontbijt werd gesmaakt! Na ontelbare sandwiches en pis-
tolets met kaas en hesp, vers gekookte eitjes, een fruitsapje, 
koffie, thee en een yoghurtje volgden de koffiekoeken en om 
af te sluiten nog een lekker gezond stukje fruit.
Om 9 uur ging iedereen voldaan terug aan het werk, ofwel in 
huis, ofwel op enclave of in het groen.

Het opruimen en afwassen was voor de leden van het 
managementteam en voor de omkadering. Waarna zij ook 
konden genieten van het lekkere ontbijt.

PAASONTBIJT
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PERSONEELS-
NIEUWS

OVERLIJDENS
Vader van Kris Schoors, 
enclave bouw 1

Antoine Moons, 
werknemer B3/3

Schoonmoeder Chris Van Heuckelom, 
enclave bouw 1

Verantwoordelijke uitgever: Lidwina vzw, Patrick Nelissen, 
algemeen directeur, Postelarenweg 213, 2400 Mol

OLMENSE ZOO
“De mannen van Lidwina komen hier aan 
met een glimlach op het gezicht en zo 
vertrekken ze ook weer terug naar huis. Dus 
blijkbaar werken ze hier graag.”

Aan het woord is Tim Vansweefelt, de 
verantwoordelijke tuinier-annex-transpor-
teur van de Zoo van Olmen. In die zoo werkt 
namelijk een team van de Groendienst om er 
tweewekelijks onderhoudswerken te doen.

Tim: “Het terrein van onze zoo is 12 
hectare, dat is te groot voor één man. Zeker 
als ik daarbij nog eens verantwoordelijk ben 
voor het transport. We zochten dus naar 
een derde partij om het  tuinonderhoud te 
doen. We hebben op de markt rondgekeken 
en kwamen zo bij Lidwina terecht. En we 
hebben ons dat nog niet beklaagd. De ploeg 
van Lidwina levert prima vakwerk af. We 
contacteren ze ’s morgens via de telefoon 
zodat ze weten wat ze die dag moeten doen. 
We zetten alles klaar zodat ze hun werk op 
een professionele manier kunnen uitvoe-
ren en dan gaan zij aan de slag. Ze weten 
intussen perfect waar ze moeten zijn en wat 
ze moeten doen, dus ik heb er geen omkijken 
meer naar. De mensen zelf werken hier ook 
bijzonder graag: het is hier groen, ze zien 
wat dieren en vooral: het is hier héél rustig.”

NIEUWE HEFVOERTUIGEN

Onlangs werden 2 heftrucks, een reachtruck, 
6  elektrische transpallets met sta-platform 
en 3 elektrische transpallets bij Lidwina 
vervangen. De bestaande voertuigen waren 
meer dan tien jaar oud en ofwel was de bat-
terij nog goed maar waren de heftoestellen 
slecht of omgekeerd. Eveneens werden de 
onderhoudskosten te hoog.

Wim Paepen ontving de opdracht van de 
algemeen directeur om de specificaties op 
te stellen waaraan de nieuwe toestellen 
dienden te voldoen. Deze inventarisatie werd 
samen met de gebruikers opgesteld. Vervol-
gens werden door Wim meerdere potentiële 
leveranciers aangeschreven. Na heel wat 
onderhandelen werd op basis van het voor-
opgestelde gunningscriteria prijs/kwaliteit 
B-Close weerhouden als leverancier.

Doelstelling van deze vernieuwing en 
uitbreiding is enerzijds om het comfort en 
de tevredenheid van de werknemers te ver-
hogen. O.a. beschikken de nieuwe toestellen 
over een betere demping waardoor de rug 
minder belast wordt bij schokken. Anderzijds 
om de operationele werking te verbeteren en 
de kosten te optimaliseren.

Danny Crols 
(magazijnverantwoordelijke): “Het is 
altijd fijn om met nieuw materiaal te mogen 
werken. De nieuwe elektrische transpallets 
zijn bovendien veel comfortabeler in gebruik. 
De bordjes om op te staan zijn veel soepeler. 
Ook gaat het sturen veel gemakkelijker in 
vergelijking met de oude toestellen omdat 
de nieuwe transpallets servo-sturen hebben. 
Een echte verandering!”  

Heftruckchauffeurs Viviane Kemps en 
Ludwig Smits zijn tevreden met hun nieuw 
materiaal. 

Viviane (werkt reeds 16 jaar in het maga-
zijn): “De vorige exemplaren waren echt wel 
versleten. Ze waren wel wat zwaarder dan de 
nieuwe” . 

Voor haar werd  een elektrische transpallet 
met sta-platform op maat aangepast. Viviane 
is immers niet van de grootste. Met de aan-
passing, die gratis werd uitgevoerd door de 
leverancier, was ze heel tevreden: “we zijn 
toch wel blij en fier op ons nieuw materiaal.”

Ludwig (werkt bijna 10 jaar in het magazijn): 
“De heftrucks zijn ook iets sneller. En de ze-
tels zijn beter, ergonomischer. Het zit alvast 
een stuk comfortabeler.”
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