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NIEUWE DIRECTEUR BIJ 
LIDWINA: WELKOM KRIS OOMS 

De Raad van Bestuur heeft een nieuwe directeur gekozen. 

Er werd unaniem gestemd voor … Kris Ooms. Na 9 jaar in 

de financiële sector koos hij doelbewust voor de non-profit 

sector waar hij ondertussen al heel wat ervaring heeft 

opgebouwd. Hij werkte hiervoor namelijk als directeur 

financiën en logistiek bij Broederlijk Delen. Daarna ging 

hij aan de slag als algemeen directeur bij De Kringwinkel 

Zuiderkempen en Boskat. Nu zijn we heel trots dat hij deel 

uitmaakt van het Lidwina-team. 

Kris: “Het is een hele eer te mogen werken in een organisatie 

als Lidwina. Mijn doel? Van Lidwina een bedrijf maken waar 

medewerkers graag werken en vooral gewaardeerd worden. 

Gelukkige medewerkers die hun talenten ontwikkelen, leveren 

namelijk kwaliteitsvol werk voor de klanten!”

Kris beschrijft zichzelf als leergierig, luisterbereid, open 

en vooral transparant. Hij zoekt telkens creatief naar 

opportuniteiten en oplossingen voor problemen, zowel voor 

medewerkers als voor klanten. Dat waren dan ook meteen 

de redenen waarmee hij onze voorzitter, Johan Baert, van zijn 

kwaliteiten overtuigde. Johan zei: “Als kersverse voorzitter ben 

ik blij met Kris als nieuwe directeur. Tijdens de selecties kwam 

hij naar voren als een zeer bekwame, maar vooral warme 

kandidaat. Voor ons was het meteen duidelijk: vanaf nu staat 

de medewerker centraal, daarna volgt de klant!”.

We wensen onze nieuwe directeur alvast proficiat en heten 

hem van harte welkom bij Lidwina! 
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TROTS OP ONZE DOORSTROMERS
Bij Lidwina vinden we het belangrijk dat iedereen alle kansen krijgt. Daarom zijn we dan ook erg 
fier om alweer drie doorstromers aan te kondigen. Jelle Van Doninck, David Lisens en Michael 
Kop zijn ondertussen aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. We stellen Jelle en Michael kort 
even voor.

JELLE VAN DONINCK
De 32-jarige Jelle Van 

Doninck uit Mol-Ezaart 

volgde een opleiding 

tuinbouw op Zonneweelde 

(nu Helix genaamd) in 

Lommel. Tijdens zijn 

opleiding kwam hij voor zijn 

stage terecht bij Lidwina. 

Hij werkte 1 jaar in de 

afdeling Bouw (packaging) 

en vervolgens 10 jaar bij 

de dienst Groenzorg. Jelle 

staat bij ons bekend als een 

goedlachs en gemotiveerd persoon, een echte spring-in-‘t-veld 

dus eigenlijk. In maart nam hij echter afscheid van Lidwina om 

door te stromen naar de gewone arbeidsmarkt. Hij behaalde 

ondertussen zijn VCA-certificaat en werkt vol plezier bij GJV 

Tuinen in Balen. Ondanks dat we hem hier missen, wensen we 

hem natuurlijk veel succes met zijn verdere loopbaan!

MICHAEL KOP
Ook Michael Kop, 26 jaar uit 

Ravels, werkte een tijdlang 

bij Lidwina. Hij was namelijk 

een vaste waarde in de 

productie van Bouw 3. In 

april ging hij echter uit dienst 

om te werken in het bedrijf 

van zijn schoonvader. Toen 

dit helaas niet doorging, 

vond hij een weekje later 

al werk als afvalophaler bij 

Suez in Antwerpen. Ondanks 

dat hij zijn collega’s en zijn werk bij Lidwina nog dagelijks mist, 

is hij zeer gelukkig dat hij nu aan de slag is op de gewone 

arbeidsmarkt. Hij maakt lange dagen bij Suez, maar is blij met de 

overstap. We wensen Michael enorm veel succes! 
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HACCP: WAT IS DAT?
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control 
Points. Het is kortom een risico-inventarisatie voor 
voedingsmiddelen. In het Nederlands is dit beter bekend 
als Gevarenanalyse en Kritische Beheerspunten. Aangezien 
wij dagelijks met voeding omgaan, werd op vraag van de 
kwaliteitsdienst beslist om de opleiding HACCP nogmaals 
te organiseren bij Lidwina. Dit gebeurde natuurlijk in 
samenspraak met de directie.

Deze methode om voedingsproducten doorheen de ganse 
voedselketen te beschermen tegen allerlei besmettingen en 
oneerlijke praktijken ontstond in 1954 bij de start van het 
ruimteprogramma van NASA. Het doel? Ervoor zorgen dat 
het voedsel van de astronauten volledig veilig was.

Vandaag de dag wordt de methode wereldwijd gebruikt 
voor de inpak van open voeding. Denk maar aan chocolade, 
snoepgoed, enzoverder. Lidwina gebruikt HACCP dus ook 
dagelijks!

Docente Eveline Notebaert van het opleidingsbedrijf Amelior 
bracht alle informatie op een aangename en duidelijke 
manier over op de Lidwina-site. Voor sommige deelnemers 
was het eerder een opfrissing, voor anderen een eerste 
kennismaking. Iedereen was het er echter over eens dat de 
HACCP-opleiding een zeer nuttige opleiding is voor iedereen 
die met voeding te maken heeft. 
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NIKE OP BEZOEK!
EEN KORTE HISTORIEK
• 1998: Lidwina gaat de magazijnrekken poetsen op  

 de afdeling Footwear.  

 Dit gebeurde op vraag van mevrouw  

 Chris Van Gorp.

• 1999: Vaste ploeg (monitor + 4 leden) gaat naar Nike  

 voor House Keeping-activiteiten.

• 2004: Uitbreiding van de ploeg (van 4 naar 8 leden) 

 Uitbreiding van de activiteiten (dozen vouwen,  

 etiketteren, sorteren van kapstokken, labels  

 in kledij plakken, stickeren van petten en  

 sokken, …) 

• Ondertussen:  Onze ploegen werken op verschillende  

 afdelingen: Footwear, Apparel Equipment  

 en Wings. 

NIKE KWAM LANGS BIJ LIDWINA
Op 24 april brachten Patrice Thramer en Kathy Webb uit Amerika 

samen met hun Belgische collega’s Hilde Bylemans en Heidi 

Gillemot een bezoekje aan de Lidwina-site. Tijdens een korte 

rondleiding en kennismaking met onze werknemers kregen 

zij tonnen informatie. Als Director en Manager van Employee 

Community Management bij Nike kijken zij steeds naar onze 

mensen vanuit een sport-oogpunt. Dit is ergens zeer logisch, 

zeker als je Nike – Made To Play in je achterhoofd houdt: iedereen 

kan sporten.

Het merendeel van de aandacht ging daarom naar de 

werknemers die deelnamen aan de Paralympics in Dubai en/of 

in België. Zij kwamen namelijk met een karrevracht aan medailles 

naar huis. Hierover later meer!

Daarnaast was er aandacht voor het concept van een 

maatwerkbedrijf en hoe we hier in België invulling aan geven. Dit 

was voor hen een aangename verrassing en vooral een pluspunt 

in onze onderlinge samenwerking. We hopen hen snel nog een 

keer te mogen verwelkomen! 
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IN DE KIJKER: SPECIAL OLYMPICS
Lidwina telt vele sportievelingen. Een aantal van hen nam 

zelfs deel aan de Special Olympics in Dubai en in België. Wij 

zijn dan ook erg trots op alle deelnemers. Niet alleen op hun 

prestaties, maar vooral op hun inzet. Een overzichtje van de 

sporters: 

• Brent Bakelants:  
Groenzorg: Special Olympics Belgium: Atletiek

• Jurre Volders:  
Groenzorg: Special Olympics Belgium: Atletiek

• Carla Rogghe:  
Packaging: Special Olympics Belgium: Bowling

• Bart Sandele:  
Open Voeding: Special Olympics Belgium: Bowling

• Frank Nevelsteen:  
Packaging: Special Olympics Belgium: Bowling

• Sofie Van Gorp:  
Enclave: Special Olympics Belgium: Pingpong

• Berny Van Der Veken:  
Packaging Special Olympics Belgium: Wielrennen

• Eric Smets:  
Kantine/Onderhoud: Special Olympics Abu Dhabi: Bowling

• Patrick Timmers:  
Open voeding: Special Olympics Abu Dhabi: Wielrennen

Eric Smets en Patrick Timmers keerden van Abu Dhabi terug 

naar huis met medailles. Eric won namelijk één gouden en 

twee zilveren medailles in de discipline Bowling en Patrick won 

één gouden medaille bij het wielrennen.

Alle sporters leverden een topprestatie en verdienen een 

dikke pluim!

EEN NIEUW GEBOUW VOOR GROENZORG
In 2017 startte Geels Architectenbureau (GAB) met het opmaken van verbouwingsplannen 

voor gebouw 2: Groenzorg. Deze nood was er doordat het gebouw niet meer conform 

was met de huidige wetgevingen, maar vooral om tegemoet te komen aan de noden van 

onze medewerkers.

Eind juli 2018 begon Algemene Onderneming L. Mertens & Co met de werken. In 

maart 2019 werd het gebouw opgeleverd. Er werden nieuwe douches, toiletten en 

kleedruimtes voorzien. In de kleedruimtes werden bovendien lockers geplaatst met een 

ventilatiesysteem zodat schoenen, laarzen en soms zelfs vochtige kledij kunnen drogen 

tijdens de nacht. Daarnaast werden er ozonlampen geplaatst die onaangename geuren 

verwijderen. Maar dat is nog niet alles, want er werd naast nog een ventilatiesysteem 

in het volledige gebouw ook een nieuwe elektrische installatie voorzien, ledverlichting 

inclusief. Tevens werden de verwarmingsinstallatie en de gas-, brand-, en inbraakdetectie 

vernieuwd. Ook de kantoorruimtes kregen een nieuwe indeling. Ze werden afgewerkt 

met nieuw kantoormeubilair voorzien van verstelbare bureaus om afwisselend zittend en 

staand te werken. 
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EEN SPROOKJESACHTIG 
MOMENT …

Onze groendienst onderhoudt met veel 

plezier het groene gebied van ’t Kristallijn, een 

sprookjesachtig domein. Toen ze een tijdje 

geleden op een zonnige morgen bezig waren 

met snoeien, werd er afgesproken dat ze de 

afgestorven bomen gingen verwijderen zodat 

nieuwe bomen spontaan kunnen groeien. 

Een van de werknemers vroeg echter waarom 

deze werken uitgevoerd moesten worden. De 

monitor antwoordde met een lachje: “Omdat 

prinsessen alleen rondwandelen in piekfijn 

onderhouden tuinen.” Net op dat moment 

kwamen Ariel en Belle, twee alom bekende 

prinsessen, om de hoek gewandeld. Zij waren 

er toevallig aanwezig voor een fotoshoot met 

fotografe Anke Motmans. Wat een eer hen te 

mogen ontmoeten! 

Op donderdag 18 april vond, naar jaarlijkse traditie, ons 

paasontbijt plaats. Al om 7u waren gretige helpers in de weer 

met de voorbereidingen van de zaal. Alle tafels werden netjes 

gedekt en voorzien van een heleboel lekkers: koffie, thee, fruitsap, 

pistolets, sandwiches, hartelijk beleg, eitjes, koffiekoeken, fruit, 

… maar vooral ook met chocolade-eitjes om helemaal in de 

paassfeer te komen. 

Om 8u kwamen onze hongerige medewerkers de zaal binnen. 

Zelfs onze nieuwe directeur, Kris Ooms, was aanwezig om een 

handje toe te steken. Dit gaf iedereen de kans om kennis te 

maken. De leden van de Raad van Bestuur waren natuurlijk ook 

van de partij.

Eén ding was zeker: niemand zou die dag hongerig aan zijn 

werkdag starten. Alweer een geslaagd event met allemaal blije 

gezichten!

DE PAASHAAS KWAM LANGS BIJ LIDWINA



KUEHNE+NAGEL MET 
ENERGIZER OP BEZOEK BIJ 
LIDWINA

Dat donderdag 11 april een hoogdag was voor 

Lidwina valt niet te ontkennen. Op die dag kwamen 

K+N samen met één van hun belangrijkste klanten, 

Energizer, namelijk langs op de Lidwina-site.

We lieten niets aan het toeval over om onze 

Amerikaanse klanten en hun Europese 

afgevaardigden te overtuigen van de voordelen 

van het samenwerken met een maatwerkbedrijf. 

Onze ad interim directeur gidste hen door de vele 

voordelen van Lidwina en benadrukte hierbij de 

jarenlange, vruchtbare samenwerking met K+N. 

Ook de sociaaleconomische voordelen van Lidwina 

werden aangehaald en door de korte rondleiding 

konden onze bezoekers persoonlijk kennismaken 

met onze doelgroepmedewerkers en de bijhorende 

monitoren. K+N kreeg dus ons harde werk in de 

praktijk te zien. De rondleiding werd afgesloten 

met een bezoekje aan ons nieuwe magazijn waarna 

onze gasten terugkeerden. Kortom: een geslaagd 

bezoekje! 
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DE LIDWINA-ACTIVITEITENKALENDER
Calendar 14/6/19
Infoavond Alzheimer Liga: “Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

over dementie, vroegtijdige opsporing en behandeling” (Dr. Yannick 

Vermeiren)

• Locatie: De Witte Meren

                

Calendar 19/6/19
Infoavond: Werkgroep toegankelijkheid
• Locatie: Cafetaria Ten Hove Mol, Jakob Smitslaan 26 in Mol - Van 

19 tot 20u

Calendar 26/6/19 
Infoavond: Gerechtelijke bescherming:  
wettelijke regeling omtrent bewindvoering
• Locatie: Het Getouw - Start: 19u 

• Kostprijs: gratis

                               

Calendar 16/7/19
Fietstocht De Witte Mol

Calendar 15/8/19 
Moederdagontbijt Den Brand
• Locatie: Thuislevering

• Meer info volgt … 

Calendar 17/8/19
Watersportdag 
• Doelgroep: Personen met NAH + familie/vrienden

• Of inwoners Mol: alle personen met een beperking + familie/

vrienden

• Kostprijs: inwoners Mol: 10 euro / Niet leden: 15 euro

• Locatie: Zilvermeerhaven Port Aventura in Mol

• Wat? Waterskiën (zittend of staand), een funband achter de boot, 

zeilen, kajak, SUPPEN (met SUP kan je staand/zittend op  

 

een board en met een peddel in de hand de wereld op een 

relaxte manier vanaf het water ontdekken), op de speedboot, 

een rustige rondvaart op een loungeboot, varen met de 

wheelwaver (rolstoelboot met een compleet elektrische 

aandrijving en eenvoudige besturing met een joystick zodat je 

je volledig zelfstandig en met eigen rolstoel kan verplaatsen 

op het water, een toertje met de FloatXpress (watertrein 

met aangepaste rolstoeltoegankelijke wagonnetjes), een 

boottochtje en/of een begeleide wandeling, ook toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.

Calendar 23/8/19 
Hachiko’s Mooiste: Allerlei activiteiten voor Hachiko 
(snuffelzoektocht, eetkraampjes, biketocht, …)
• Doelgroep: Iedereen 

• Kostprijs: 3 euro voor deelnameformulier aan snuffelzoektocht

• Locatie: De Witte Mol

Calendar 24/8/19 
Bowlingtornooi 
• Doelgroep: Alle personen met een beperking. Hoeft niet 

in clubverband te zijn en je hoeft geen lid te zijn van een 

bowlingclub.

• Locatie: ’t Leeuwke, Graaf de Broquevillestraat 27, 2400 Mol

Calendar 21/9/19 
Werelddag rond Dementie
• Voormiddag: Lezing Manu Keirse

• Namiddag: Optreden koor

• Doelgroep: Iedereen

• Locatie: Het Getouw

• Let op: Vooraf inschrijven noodzakelijk
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