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Welke diensten en producten
biedt TWERK aan?
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• Bureauwerk voor allerlei bedrijven (mailings, adresbestanden,...)
• Roomijs voor particulier en bedrijf
• Chocolade voor feest- of promotiedoeleinden
• Gepersonaliseerde verpakkingen
Door deze verschillende afdelingen en het gevarieerd dienstenaanbod
kan TWERK vzw inspelen op de verschillende interesses van elk individu.
De taken die tijdens de opleidingsfase aangeleerd worden vindt men terug
in vele bedrijven.
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Wil je graag meer weten over TWERK?
Surf naar www.twerk.be

Verantwoordelijke uitgever: Christel Coeckelbergh, Collegestraat 16, 2200 Herentals

Een greep uit ons assortiment

Anders draaien...
De sociale economie in Vlaanderen

Wij werken dankzij uw steun!

Steun ons via een eenmalige gift of een permanente maandelijkse
betaalopdracht op rek. nr. 833-4944668-60.
Dit geeft ons bestaanszekerheid en laat ons toe die kleine extra’s te kopen die
onze werknemers nodig hebben om beter en aangenamer te functioneren.
Voor een storting vanaf € 30 per jaar kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen.

Voor vragen over autisme: info@twerk.org
Voor bestellingen: verkoop@twerk.be
Voor algemene vragen: info@twerk.be

TWERK vzw
Collegestraat 16
2200 Herentals
Tel.: +32 (0)14 23 32 28
Fax: +32 (0)14 23 32 41

www.twerk.be

De sociale economie in Vlaanderen: anders draaien
Steeds meer mensen, maar ook de overheid geraken overtuigd van de meerwaarde van de sociale economie.
Het aantal werknemers en bedrijven is de laatste jaren
sterk toegenomen. Er zijn ondertussen meer dan 300 sociale
economieondernemingen en beschuttende werkplaatsen
in Vlaanderen, goed voor ongeveer 45.000 tewerkstellingsplaatsen.

In de sociale economie draait het niet alleen om het productieproces, maar
ook om de mensen die er werken. In de strijd tegen structurele langdurige
werkloosheid vormen organisaties uit de sociale economie het middel bij
uitstek. Verschillende initiatieven willen de structurele deelname van kansengroepen op de arbeidsmarkt verbeteren.
Tegelijk worden ruimere economische en sociale doelstellingen gerealiseerd.
Door in te spelen op specifieke marktniches worden innovatieve goederen en
diensten ontwikkeld en aangeboden aan consumenten en producenten.
De sector is, mede door impulsen vanuit de overheid, de laatste jaren sterk
gegroeid en heeft voor velen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Kortom,
de sociale economie is een economie die in de samenleving staat en niet
erboven.
De laatste jaren is de sociale economie geëvolueerd van een eerder gesloten,
beschut circuit naar een volwaardig open kanaal dat mee beweegt op de arbeidsmarkt. Maar om die groei verder te optimaliseren dienen er nog grote
inspanningen te gebeuren, zowel op wettelijk, financieel als op structureel
vlak. Erkenning en herkenning spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer bedrijven dan je denkt
De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, omschreven als werkvormen, waaronder beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen,
erkende adviesbureaus in de sociale economie, startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, buurt- en nabijheidsdiensten, solidaire financiers
en coöperatieve bedrijven en organisaties. Kortom, veel meer organisaties dan we
beseffen.
Laat ons Herentals als voorbeeld nemen, dit kleine provinciestadje alleen al telt vijf
initiatieven:
• TWERK vzw: sociale werkplaats voor mensen met autisme
• ‘t Gerief: dienstenchequesbedrijf
• De Boskat: sociale werkplaats voor langdurig en laaggeschoolde werklozen
• Zuidkempische Werkplaatsen: beschuttende werkplaats
• Kringwinkel Kat & Co: kringloopcentrum
‘t Gerief
Kat & Co

Neem dan een kijkje op: www.socialeeconomie.be
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Werk heeft voor ons allen een waardevolle betekenis: het draagt bij
tot een positief zelfbeeld. Volwassenen met autisme hebben al heel
vaak het gevoel van mislukking ervaren ten gevolge van hun autisme.
Het is dus essentieel dat zij ervaren ‘iets te kunnen’ en ‘nuttig te zijn’.
Continuïteit in begeleiding is onmisbaar. Al onze doelstellingen en
werkmethodes worden dan ook op maat van onze autistische doelgroep geschreven.
Onze werknemers worden volgens hun mogelijkheden betrokken bij
alle aspecten van onze onderneming: zowel in het productieproces als
in de administratie.
Wij begeleiden hen niet alleen op, maar ook buiten de werkplek:
sociale omgang binnen het bedrijf, begeleiding bij de verplaatsing
van en naar het werk, begeleiding in de thuissituatie (intense samenwerking met de ouders en vrijetijdsondersteuning)...;
Al onze werknemers krijgen een volwaardig loon omdat wij ervan
overtuigd zijn dat mensen met autisme waardevolle werknemers en
collega’s zijn.
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TWERK is een sociale werkplaats en arbeidszorgcentrum voor normaal
begaafde mensen met autisme. Wij geven hen werk of bereiden
hen voor op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

Elke persoon met autisme heeft een unieke combinatie van vaardigheden (vaak piekvaardigheden), interesses waardoor zij zeer waardevolle werknemers zijn:
• Aandacht voor detail
• Streven naar perfectie
• Regelmaat
• Eerlijkheid

De Boskat

De sociale economie heeft dringend een eigen gezicht nodig, want een eigen
identiteit is noodzakelijk om breed maatschappelijk aanvaard te worden.
In feite is die identiteit er al grotendeels, alleen zijn er nog inspanningen
nodig om de communicatie te stroomlijnen en dichter bij de realiteit van het
brede publiek te brengen. Dit publiek heeft nu nog weinig zicht en voeling,
er is vaak nog geen concrete band. Daardoor blijft de sector momenteel nog
steeds een grote onbekende en kunnen hardnekkige vooroordelen blijven
bestaan.

Meer weten over de sociale economie?

TWERK werkt!
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