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Nieuwe, moderne 
verpakkingsmachine

Ontspanning voor 
onze (maat)werkers

Lidwina krijgt VOKA 
erkenning voor 
duurzaam ondernemen!

En de prijs van 
Kempenaar ���� 
gaat naar...
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Switch in de kantine



We beleven een bizarre en kritische 
tijd. Sinds bijna twee jaar leven we van 
golf naar golf in de coronapandemie. 
De maatregelen die telkens bijgestuurd 
moeten worden op basis van nieuwe in-
zichten creëren verwarring en weerstand. 
Toch blijven alle Lidwina-collega’s solidair 
de veiligheidsmaatregelen opvolgen. Laat 
ons hopen dat we zo de volgende golven 
op z’n minst kunnen afremmen. 

De volgende jaren zal Lidwina sterk blijven inzetten 

op professionalisering en digitalisering. Om deze 

innovatie te ondersteunen kregen we recent een 

belangrijk financieel steuntje in de rug vanwege 

Vlaams Minister van Werk en Sociale Economie Hil-

de Crevits. Zo is het onze bedoeling om te zorgen 

dat werkbegeleiders vlot toegang krijgen tot het 

tijdsregistratiepakket en er zo vlottere communica-

tie kan zijn m.b.t. urenregistratie, verlofaanvragen, 

enz. Verder zetten we in op betere registratie, rap-

portering, documentenbeheer en interne commu-

nicatie via digitale toepassingen. We gaan ermee 

aan de slag. Dankuwel mevrouw de minister!

Heel wat Lidwina collega’s namen al deel aan de 

opleiding van coach Hugo Der Kinderen. We kijken 

allemaal kritisch naar ons eigen functioneren, en 

via deze inzichten en persoonlijke coaching maken 

we ons persoonlijk ontwikkelingsplan. We evolue-

ren naar een volwassen leiderschapscultuur waar 

het oké is om constructief feedback te geven.

In samenwerking met Griet Bouwen oogsten we 

verhalen van onze collega’s en relevante stakehol-

ders. Via deze verhalen en een fotoreportage tillen 

we mensen op en geven we betekenis. De verhalen 

leggen de link naar de waarden, de missie en vi-

sie van Lidwina. Allemaal authentieke pareltjes die 

ons bevestigen waarvoor we ons elke dag blijven 

inzetten. 

Tenslotte verwijzen we ook nog naar de samen-

werking met Phobos & Actor, waarmee we onze 

nieuwe marketingstrategie op poten zetten. Dit 

werkstukje is een van de eerste wapenfeiten van 

deze samenwerking. Daar zal het ongetwijfeld niet 

bij blijven...

De vele voorbeelden hierna illustreren dat de Lid-

wina-familie een bedrijf is dat het welzijn en het 

welbevinden van haar medewerkers hoog in het 

vaandel draagt. Aangevuld met onze inzet op com-

petentie, ontwikkeling en professionaliteit lukt het 

ons op deze manier om kwalitatieve diensten en 

producten te leveren aan al onze klanten. 

Warm en vooruitstrevend, dat zijn onze ambities 

voor 2022! En verder wensen we iedereen van de 

Lidwina-familie en alle betrokken stakeholders een 

goede gezondheid toe.

Kris Ooms
Algemeen directeur Lidwina

KRIS’ VISIE
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‘Lidwina is een warm 
en vooruitstrevend 
maatwerkbedrijf’

Coverfoto en bovenstaande foto: Duizend Woorden



Onze keuze is gevallen voor de Itra BVM 
krimp-verpakkingsmachine. We hebben de 

monitor en twee arbeiders van bouw 3 van 

een opleiding voorzien om de nieuwe ma-

chine af te stellen. De nieuwe machine draait 

alvast op volle toeren en heeft zijn kwalitei-

ten zeker al bewezen. Wat er gebeurt met 

de oude Beck machine? Die recupereren we 

in bouw 1 voor het geval er een toename in 

krimpwerk is. Een win-win voor iedereen!

Over onze verpakkingsdienst 

Lidwina is gespecialiseerd in het verpakken van food en non-

food. Je kan bij ons terecht voor heel wat verpakkingsopdrachten 

die volledig voldoen aan de Europese richtlijnen voor kwaliteit en 

hygiëne. Daarnaast beschikken wij over 4.000 m² opslagruimte 

met plaats voor ruim 3.000 paletten. 

Surf voor meer informatie 
naar onze website lidwina.eu

NIEUWE, 
MODERNE KRIMP- 
VERPAKKINGS-
MACHINE
Na 21 jaar dienst is het tijd om onze Beck verpakkings-

machine te vervangen door een moderne versie. 
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Ontspanning voor 
onze (maat)werkers
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Massage van Kuehne+Nagel 

Ons enclaveteam dat aan de slag was bij een onderdeel van het 

distributiecentrum van Kuehne+Nagel werd verrast met een leu-

ke attentie. Zes Lidwina-medewerkers kregen (coronaproof) een 

professionele massage en leerden zelf ook de kneepjes van het 

vak. En of ze ervan genoten hebben! Dikke merci Kuehne+Nagel 

voor dit ontspannend initiatief! 

Lekker ontbi jten met 
Nutrit ion Santé 

Een 40-tal Lidwina-werknemers die werken voor onze klant 

Nutrition Santé werden getrakteerd op een heerlijk ontbijt in 

onze kantine in gebouw 3. Nutrition Santé deed dit in het kader 

van de Europese Week voor de Werkgelegenheid van Mensen 

met een Beperking. Na afloop van het ontbijt kreeg iedereen nog 

een goodiebag mee vol met natuurlijke voedingsproducten van 

Nutrition Santé. Wat een attentie, BEDANKT!
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TROTS OP ONZE 
PROJECTEN

Kemp vzw en Lidwina maken 
kwaliteitsvol le slaapl i jn 

Kemp vzw beheert natuurterreinen met haar kuddes schapen. 

De wol van de schapen zal gebruikt worden om een duurzaam 

kussen op de markt te brengen. Voor de realisatie van dit kussen 

koos Kemp vzw voor een samenwerking met Lidwina, bewust 

lokaal! 

Nieuwe laanbomen geplant in 
Mol,  Retie en Geel 

In opdracht van de gemeente Mol plantten we de afgelopen 

maand in totaal 49 nieuwe laanbomen op verschillende plekken 

in Mol die bij- en insectvriendelijk zijn. Dat leidt tot een grote bio-

diversiteit en extra bescherming tegen ziektes. Ook in Retie en 

Geel hebben we 53 nieuwe laanbomen aangeplant, dat deel uit-

maakt van het project Koninklijke Kempen om de geschiedenis 

van het Koninkrijk Domein van de Kempen in de kijker te zetten. 

Groenzorg met de grootste zorg!



Lidwina streeft ernaar om een warme en vooruitstrevende or-

ganisatie te zijn. Zeker in deze donkere dagen met corona op 

de loer, kunnen we wel wat extra lichtpuntjes en menselijke 

warmte gebruiken. Tijdens de afgelopen kerstperiode vierden 

we dat met echte kerstbomen in onze gangen, bureaus ver-

sierd in thema en lichtjesbomen op het terrein. We zorgden 

voor wens-kerstballen waarop collega’s leuke of hartverwar-

mende kerstwensen konden achterlaten. Zo probeerde elk 

van ons een verschil te maken en een lichtpuntje voor een 

ander te zijn. Om het kerstverlof helemaal goed in te zetten, 

mochten alle Lidwina-medewerkers op donderdag 23 decem-

ber om 15u stoppen met werken (i.p.v. anders om 16u30) én 

kregen ze een warm worstenbroodje.

Kerst bij Lidwina, 
dat is warmte 
voor iedereen!
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Kerst



EN DAN NOG DIT...
Lidwina kri jgt  VOKA 
erkenning voor duurzaam 
ondernemen!  

26 bedrijven uit de regio Mechelen-Kempen kregen onlangs een 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen en Lidwina is er daar één 

van. De bedrijven hebben zich samen ingezet voor zo’n 400 ac-

ties zoals het vergroenen van het transport, het verminderen 

van de CO2-uitstoot of het opzetten van een duurzaam produc-

tieproces. 

Gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen 

Tom Laveren: “Deze 26 bedrijven wijzen de weg en 

zijn voortrekkers in Europa!”
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E n  d a n  n o g  d i t . . .

En de pri js  voor de Kempische 
onderneming die focust op 
duurzame groei  en aandacht voor 
medewerkers gaat naar. . .  

Onlangs streden drie Kempische organisaties om de titel van Kempenaar 2021. 

Ook een spannend moment voor ons, want twee van de drie kandidaten zetelen 

in de raad van bestuur van Lidwina: Erik Wilms (CEO van Wilms nv) en Wim Smet 

(CEO van Smet Group). Het was uiteindelijk Wilms nv uit Meerhout, al jaren vas-

te klant van onze groendienst, die de titel mee naar huis mocht nemen. 

Proficiat aan alle schaduwmeesters bij Wilms nv in naam van alle 

Lidwina-collega’s! Ook een hele dikke proficiat aan de andere 

kandidaten Smet Group en Netropolix. Dankzij jullie beleid waarin de 

mens voorop staat, is jullie organisatie een groot voorbeeld!
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Omdat het nieuwe gebouw in de Nijverheids-

straat 17 in Mol nog even op zich laat wachten, 

kozen we voor een duurzame oplossing: een 

lescontainer. De lescontainer staat te blinken 

aan de loods van bouw 1. Hiervoor bedanken 

we graag Wim, hoofd van de facilitaire dienst, 

en de medewerkers van de technische dienst. 

Zij voorzagen de container op een recordtem-

po van verwarming, elektriciteit, tafels, stoe-

len en de nodige apparatuur. Merci, mannen!

Wist je dat we voor medewerkers die doof of 

hardhorend zijn een doventolk inschakelen 

zodat ook zij de opleidingen mee kunnen vol-

gen? Dit was ook het geval bij de opleiding op 

de foto hieronder. 

Levenslang leren: een 
nieuwe lescontainer
Lidwina investeert graag in opleidingen voor haar medewer-

kers. Maar meer opleidingen vragen ook om meer ruimte. 10



Linda werkte 42 jaar bij Lidwina en zwaaiden 

we eind 2021 al uit. Martine maakte 34 jaar 
deel uit van Lidwina en zal in het voorjaar van 

2022 haar laatste dag werken. Linda en Marti-

ne begeleidden hun team met hart en ziel en 

stonden altijd klaar met een luisterend oor. 

Wat gaan we ze missen!

Op vrijdag 21 januari vond aanvankelijk onze 

nieuwjaarsreceptie plaats. Omwille van coro-

na waren we genoodzaakt om de receptie te 

annuleren. Maar wij zouden Lidwina niet zijn 

als we daar geen ander leuk alternatief aan 

koppelen! Daarom kregen alle Lidwina-me-

dewerkers op die dag ’s middags een broodje 

én een halve dag verlof. Dat is dan het Lidwi-

na-schouderklopje!

Maar intussen vonden we ook al nieuw aan-

stormend talent: maak kennis met Saar en 

Ebru! Zij zullen Linda en Martine vervangen 

als werkbegeleiders schoonmaak en kantine. 

We vliegen erin!

SWITCH 
IN DE 
KANTINE
Lidwina-iconen Linda en Martine gaan op pensioen! 
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Work hard, play hard



GREEN
PACKAGING

WOOD
FOOD

SOLUTIONS
SERVICES

NEEDLEWORK
CLEANUP

 Postelarenweg 213

 B-2400 Mol

+32(0)14 330 660

 info@lidwina.eu

www.lidwina.eu


