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Nu zijn wij dus met

We begonnen het jaar met 19 doelgroepwerknemers in dienst. 5 nieuwe collega’s kwamen ons versterken.
In totaal geven we nu werk aan 24 personen met ASS, goed voor 17 voltijdse equivalenten.

professionele begeleiders
Meer mensen met autisme beter aan TWERK krijgen, daar is het ons om te doen.
Deze mensen worden ondersteund door 8 professionele begeleiders, die zorgen voor
hun dagelijks welbevinden en de ontwikkeling van hun talenten.

35.000 paaseitjes
In totaal verwerkten we ruim 11 ton FairTrade chocolade tot figuurtjes
en pralines, 15% meer dan in 2017! Zo produceerden we 35.000 paaseitjes,
100.000 sintfiguurtjes, 50.000 speculaasjes en 3.000 kg pralines.
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80.000 mensen van onze chocola.
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We bedienden grote en kleine klanten, van de Stad Antwerpen (9.500 sintpakketjes) over de VRT
(1.000 FairTradelolly’s) tot DHL (850 pakketjes) , Johnson&Johnson (meer dan 2.000) en vele anderen.
Zelfs de minister-president trakteerde zijn kabinet op onze chocolade.
We veranderden een groot deel van onze verpakking en verminderden het aandeel plastic met 35%.

2017
We ontvingen een investeringssubsidie van 65.000 EUR van

-35%

de Vlaamse Overheid. Zo konden we een deel van onze gebouwen en ons

2018

machinepark uitbreiden en vernieuwen. We beschikken nu over een
gloednieuwe administratieve ruimte die we ook als pop-up-shop kunnen
gebruiken, en zo komt er ruimte vrij voor extra productie en voorraad.

pop-up-shop
Extra productie, meer ruimte
Het bouwproject TWONEN werd
opgeleverd. 9 mensen met ASS
kunnen nu vlakbij TWERK wonen.
3 ervan hebben al hun intrek genomen. Samen met vzw OpWeg zorgen we voor een goede woon-

TWONEN

en vrijetijdsbegeleiding.
We werken nauw samen met onze collega’s binnen Groep Talent. Met De Kringwinkel Zuiderkempen,
Kaliber, Boskat, ’t Gerief en Ten Diensten.

Samen versterken we de tewerkstelling
en de
in de Kempen.
sociale economie
Dit

wordt

+5
nieuwe collega’s

+10%

2019

We mikken op een groei naar 20 VTE doelgroepmedewerkers in een volwaardig
maatwerkbedrijf. We willen dus 5 extra mensen met ASS opleiden en werk geven.
Met enkele nieuwe investeringen kunnen we 10% meer chocola produceren,
en dus nog meer mensen blij maken.
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FairTrade

We vernieuwen verder ons verpakkingsgamma en reduceren verder onze plasticberg.

chocolade

We zijn nu FairTrade-ambassadeur, maar willen gecertificeerd worden als volwaardige FairTrade-producent.

FairTrade-amabassadeur Hiervoor werken we nauw samen met FairTrade Belgium.
Onze expertise op het vlak van autisme delen we en versterken we in samenwerking
met Autisme Centraal en vzw OpWeg.

SPANNEND!

We onderzoeken en ontwikkelen een nieuw product. Spannend!

& klantvriendelijk

We ontwikkelen verder een nieuwe huisstijl en een nieuwe klantvriendelijke website en vernieuwen
onze ICT-plannings- en -productiesystemen.
TWONEN wordt helemaal ingevuld, zodat 9 mensen er zich helemaal thuis gaan voelen.
Binnen Groep Talent, versterken we verder de sociale economie in onze regio.
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TWERK vzw is een sociale (werk)plaats, maakt (h)eerlijke chocolade en wil mensen gelukkig maken.
Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) spelen er de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven.
TWERK is FairTrade-ambassadeur van de Stad Herentals, en is daar trots op.
TWERK werkt dankzij:

www.twerk.be

