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Dit duurzaamheidsverslag beschrijft de activiteiten van Vlotter Facilities. Het verslag is een weergave van
alle activiteiten en realisaties van de werkplaats voor werkingsjaar 2018. We proberen duidelijk te situeren welke impact we realiseren en brengen dit analytisch in kaart, zowel inhoudelijk als financieel.
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1. Voorwoord

Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte vraagt men mij om het voorwoord te schrijven voor het jaarverslag van de intercommunale voor
medico-sociale instellingen in de Rupelstreek.
Dit is inderdaad het laatste jaarverslag van IMSIR. Ik kon vanop de eerste rij deze veranderingen meemaken en kijk er heel tevreden op
terug. Een naamswijziging brengt wat met zich mee, maar is toch ook een symbool waarbij een organisatie zoals de onze een kaap afrondt op weg naar nieuwe horizonten.
In scheepvaarttermen is de weg naar de horizon steeds een zee die woelig kan zijn en die zich niet laat voorspellen. Tal van elementen
beïnvloeden de vaart. Zo is het ook met Vlotter, want zo noemen we ons sinds 1 januari 2018.
Tal van elementen kruisen de weg, zoals collega’s die het schip verlaten richting pensioen, de organisatie die zich verder moet ontwikkelen, het erkennings- en subsidielandschap dat grondige wijzigingen ondergaat, de deelgenoten die zich hervormen en reorganiseren,
wetgevingen die grondig worden gewijzigd, met serieuze gevolgen op organisatorische vlak, en dergelijke meer.
Het is te midden van al deze veranderingen dat onze organisatie ‘de kaap’ moet houden, soms verplicht laverend of in rechte lijn, soms
roeiend met de riemen die voor handen zijn als het windstil is.
In dit verslag zult u kunnen lezen dat de dienstverlening in de zorg opnieuw aanknoopt met groei, maar dat de maaltijden aan huis tanen. Dat de dienstverlening op vlak van welzijn een zekerheid is, maar de toekomst van de inkanteling een nieuwe uitdaging vormt, de
activiteiten rond activering en opleiding bijzonder succesvol blijven en de organisatie inzet op bereikbaarheid, door te investeren in de
infrastructuur en ICT. U kunt ook lezen dat Vlotter Facilities na intensieve samenwerking en nauw overleg met de tegenpartij, het
Steencaycken met ingang van 1 januari 2019 zal uitbaten. Of dat de activiteiten in de fietsassemblage en recyclage op volle toeren
draaien.
Voor mij is het mijn laatste voorwoord voor het jaarverslag van Vlotter en zoals ik al zei is het een terugblik met enige trots. De warme
ontmoetingen op de werkvloer, de bindingsmomenten met bijvb personeel van thuiszorg, de intensieve vergaderingen samen met de
staf en comité maatwerk o.l.v. communicatiebureau RCA om tot de naamsverandering te komen, de onderhandelingen rond Steencaycken, ‘Rupel Welfare Academy’ wat Wijkwerken onder zijn hoede nam, maar als hoogtepunt blijft het 50 jarig bestaan van BW IMSIR.
Het kunstwerk op de rotonde aan de Industrieweg blijft daar de eeuwige getuige van.
De lijst mooie en bijzondere momenten is lang geworden. Ik kijk er dankbaar op terug.
Ik wens Vlotter en de nieuwe voorzitter Bram Van Keer alle succes toe.
Lieve Van Dyck
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2. Missie
Vlotter is een dynamische organisatie. Wij bieden een unieke waaier van tewerkstelling en sociale dienstverlening.
Ook mensen die moeilijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt, krijgen bij ons kansen. Met respect voor elk
talent zoeken we een job op maat. We zorgen voor professionele begeleiding, zodat onze medewerkers hoge
kwaliteitsnormen behalen in een performante werkomgeving.
Aan inwoners uit de regio bieden wij advies en informatie, aangepast personenvervoer en thuiszorgdiensten.
Onze maatschappelijke opdracht vervullen we met een open blik. Iedere vraag en situatie is anders. Samen
met onze klanten, partners en andere stakeholders zoeken we steeds de oplossing met de grootst mogelijke
meerwaarde.

3. Visie

Vlotter is een unieke sociale onderneming door het aanbod van maatwerk en sociale diensten. We streven naar
duurzame partnerschappen. Onze structuur, werking en oplossingen passen we voortdurend aan. Hoge kwaliteit is
bij Vlotter de norm. Wij beschouwen onze organisatie als een volwaardig onderdeel van de reguliere economie, en
geen alternatief.
Als sociale onderneming wil Vlotter in en rond de Rupelstreek dé referentie zijn:
… Voor bedrijven, als het maatwerkbedrijf van hun keuze.
… Voor gemeenten, als partner voor tewerkstelling en dienstverlening.
… Voor de inwoners in de regio, als sociale dienstverlener.
… Voor onze medewerkers, als werkgever en doorstroombedrijf.
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4. Waarden
De werkgroep communicatie en de leden van het comité maatwerk stellen in 2018 nieuwe waarden samen die integraal voor
de volledige Vlotter holding van toepassing zijn. Sociaal, behulpzaam, dynamisch, respectvol, kwaliteitsgericht en versterkend.
We vinden het belangrijk dat deze waarden elk jaar aandacht krijgen bij iedere vorm van communicatie die we voeren, zowel
intern als extern.
Bij Vlotter Facilities werken meer dan 70% anderstaligen en omwille van de grote taalachterstand is het niet voor iedere werknemer evident om de inhoud en van de waarden op een eenvoudige manier te interpreteren.
Het communicatiebureau stelde daarom een sjabloon samen voor iedere kernwaarde, gekoppeld aan een herkenbaar logo om
de waarden om een eenvoudige manier kenbaar te maken in de organisatie.
De waarden staan bij Vlotter Facilities centraal geplaatst bij de inkom en in de vergaderzaal en worden bij iedere belangrijke
vorm van interne communicatie opgenomen in de sjablonen.
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5. Medewerkers
Vlotter Facilities biedt in 2018 werkgelegenheid aan 67 werknemers in loondienst. Onze prioritaire focus ligt bij de aanwerving van lokale doelgroepen. In 2018 verloopt de toeleiding regionaal erg goed, waardoor 75% van het totale werknemersbestand woont in de Rupelstreek.
Het hoogst aantal werknemers woont in Boom met 37% van het totale werknemersbestand. We stellen vast dat hier door de lokale demografie en hoge armoede een sterke toename meetbaar is van het aantal sollicitanten. De overige besturen die aangesloten zijn bij Vlotter vertegenwoordigen eveneens 37% van het totale werknemersbestand. De aanwervingen vanuit de regio Antwerpen stabiliseren en de vervolgtrajecten vanuit de tewerkstelling art. 60, een samenwerking met OCMW Antwerpen, kennen geen doorstroom naar de eigen werkplaats.

Deurne
1

Gemeente
Aartselaar
Antwerpen
Bonheiden
Boom
Borgerhout
Deurne
Hemiksem
Hoboken
Lier
Lint
Mortsel
Niel
Puurs
Rumst
Schelle
Wilrijk
Totaal

2
4
1
25
2
1
3
4
1
1
1
11
1
6
3
1
67
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Werknemersbestand volgens leeftijd en geslacht
Meer dan 50% van de werkende populatie is 40 jaar of ouder. Dat kan al enkele jaren verklaard worden door de toewijzingsregels voor sociale
werkplaatsen, die stelt dat werknemers minimaal 5 jaar werkzoekend dienen te zijn. Daarbij aanvullend kennen we een periode van hoogconjunctuur en lage werkloosheid en worden er dus weinig jongere werknemers toegeleid naar de vacatures.
De wijzigende toewijzingsregels van het maatwerkdecreet brengen in 2018 al wel een kleine kentering. De werknemerscategorie tussen 30 en
39 jaar stijgt licht van 19% naar 21%.

Leeftijd

percentage

< 30 jaar

17%

30 tot 39 jaar

21%

40 tot 49 jaar

28%

50 tot 59 jaar

30%

60+

4%

Personeelsdienst
Eén voltijdse personeelsverantwoordelijke verzekert de activiteiten van de personeelsdienst. Volgende dossiers worden opgevolgd:


Administratieve opvolging met officiële instanties



Opvolgen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP)



Competentiegerichte evaluatie van medewerkers



Coördinatie met begeleidingsdiensten



Opvolgen van verzuimproblematiek
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Omkaderingspersoneel
Personeelsgroep

M

V

Management en staf

2

3

Teamleiders

0

2

Administratie

1

2

Werkvloerbegeleiders

4

4

Totaal

7
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Doelgroepwerknemers
De doelgroepwerknemers worden in 2018 volgens het subsidieagentschap werk en sociale economie onderverdeeld in twee subsidiecategorieën: werknemers met een Gesco statuut en werknemers met een SINE statuut.
In de nieuwe wetgeving maatwerk die van kracht gaat in 2019 zullen doelgroepwerknemers werkondersteuningspakketten (WOP’s) toegekend krijgen als berekeningsbasis voor de subsidies. De nieuw aangeworven werknemers
krijgen in 2018 reeds een WOP pakket toegewezen op administratieve basis. De personeelsdienst houdt hiervan
een registratie bij om een correcte begroting op te kunnen maken voor 2019, want de pakketten hebben niet langer een forfaitaire betoelaging, maar bestaan uit een variabele betoelaging op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt en een percentage in omkaderingsondersteuning.

Statuut

Aantal

VTE

Werknemers GESCO-statuut

28

23

Werknemers SINE-statuut

25

22,5
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Opleidingen en stages

Vlotter Facilities verleent iedere werknemer de mogelijkheid een opleiding te volgen die aansluit bij zijn werkinhoud of rekening
houdt met zijn doorstroommogelijkheden naar het normale arbeidscircuit. Ook werknemers die minder interesse vertonen om
een opleiding te volgen, worden actief ondersteund om een laagdrempelige vorm van opleiding te genieten.
Doelgroepwerknemers genieten elke dag ondersteuning van werkvloerbegeleiders. Zij trachten actief technieken aan te leren en
attitudes bij te sturen tijdens de dagtaken.
In 2018 wordt verder actief ingezet op de preventie van arbeidsongevallen omwille van het hoge aantal arbeidsongevallen in
2016. Door een combinatie van opleidingen en aankoop van arbeidsondersteunende middelen slagen we erin om het aantal arbeidsongevallen in 2018 terug te brengen naar van 3 naar 2, waarvan 1 ongeval op weg naar het werk.
We tekenen geen enkel ernstig ongeval op.

Opleiding
HITT—beweging op het werk voor administratief personeel

Personeelsgroep
Teamdag omkadering

Assertiviteit op het werk

Staf

Basis overheidsopdrachten voor starters

Staf

Timemanagament

Staf

E-tendering

Staf

Workshop Changemaker - Talenten als drijfveer + Open Hiring model

Staf

Workshop Changemaker - Talenten als drijfveer + Alternatieve financiering

Staf

Wendbaar en werkbaar werk

Personeelsdienst

Workshop Retentie en Kennisborging

Personeelsdienst

Postgraduaat Supported Employment

Personeelsdienst

Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid

Werkvloerbergeleiding

Basiscursus assistent-werkleiders

Werkvloerbegeleiding

Allemaal anders

Doelgroep

Werken met de kettingzaag

Doelgroep
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Sociale tewerkstelling art. 60
Al enkele jaren maakt Vlotter Facilities gebruik van de sociale tewerkstellingsmaatregel art. 60§7 voor cliënten van het OCMW met recht op maatschappelijke integratie. In 2018 bestendigen we de samenwerking met OCMW Antwerpen en schakelt de werkplaats 30 trajecten in. De toeleiding
van de lokale besturen uit de Rupelstreek blijft moeizaam lopen.
We realiseren de doorstroom van 2 lokale trajecten van gemeente Boom naar de eigen werkplaats. 2 trajecten kennen een doorstroom met ondersteuning van de eigen jobhunter naar de reguliere economie.

Gemeente
Aartselaar
Antwerpen
Boom
Hemiksem
Mechelen
Niel
Rumst
Willebroek
Totaal

Aantal
trajecten
2
30
5
0
2
3
2
2
46

Vroegtijdig stopgezet Traject beëindigd
0
3
0
0
0
0
0
0
3

1
10
0
0
0
0
2
2
15

Doorgestroomd

Nog lopend op 31/12/2018

0
2
2
0
0
0
0
0
4

1
15
3
0
2
3
0
0
22

Arbeidszorg meerbanenplan

Arbeidszorg meerbanenplan is een project van het departement WSE voor
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet onmiddellijk
inschakelbaar zijn voor betaalde tewerkstelling in de sociale of reguliere
economie.
Via begeleide activiteiten stellen we iedere medewerker in staat om hun
talenten op onze werkvloeren te ontwikkelen om hun kansen op betaalde
tewerkstelling te verhogen.
Samen met Vlotter Maakbedrijf bieden we meer dan 7 verschillende activiteiten waar deze trajecten ingeschakeld kunnen worden, wat een flexibele
rotatie mogelijk maakt om de de juiste jobfit te vinden.
In 2018 presteren de trajecten arbeidszorg 1382 uren.
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6. Bedrijfsactiviteiten
In 2018 realiseren we een bedrijfsomzet van €1.677.000, een lichte daling t.o.v. 2017. De daling kunnen we voornamelijk toeschrijven aan de
groendienst en de dienst schilderwerken. Bij de groendienst kennen we een erg droge en warme lente en zomer, waardoor het aantal gefactureerde beurten gevoelig lager ligt dan in 2017. De dienst schilderwerken slaagt er niet in om structurele opdrachten te werven en blijft aangewezen op ad hoc opdrachten. Het is wel een positieve tendens dat er meer particuliere klanten gebruik maken van deze dienstverlening. We leveren
daar naar tevredenheid van onze klanten eenzelfde kwaliteitsgarantie als reguliere schildersbedrijven.
Ongeveer 70% van de activiteiten blijft sterk afhankelijk van overheidsopdrachten voor sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen.
Het aandeel van Woonhaven Antwerpen kent wel een sterke procentuele daling. Dat kunnen we voornamelijk toeschrijven aan de sterke prospectie bij het aantrekken van lokale opdrachten. Naast de schoonmaak van de scholen van gemeentebestuur Niel en Hemiksem slaagt de dienst
er eveneens in om het klantenbestand nog verder te laten groeien en het risico van opdrachten te spreiden.
We overlopen de verschillende diensten in het duurzaamheidsverslag.

Omzet bedrijfsactiviteiten 2018
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Schoonmaak

De afdeling schoonmaak stabiliseert de omzet in 2018 en blijft de grootste afdeling van de werkplaats met 50% van de omzet
en de tewerkstelling van ongeveer 35 personeelsleden. Een gunning van twee grote aanbestedingen bij lokale besturen Niel en
Hemiksem voor de reiniging van schoolgebouwen is wellicht het grootste succes. Het biedt bijkomende tewerkstellingskansen
aan 15 deeltijdse personeelsleden en zet de strategie om in te zetten op lokale opdrachten kracht bij. De dienst schoonmaak
slaagt er eveneens in om het klantenbestand opnieuw uit te breiden met de schoonmaak van particuliere trapzalen en bedrijfsschoonmaak in de regio.
De financiële verliezen vinden we terug bij Woonhaven Antwerpen, waar met het management een bewuste keuze gemaakt
wordt om niet langer in te zetten op de strijd om de laagste prijs. Er wordt door Woonhaven eveneens ingezet op conciërges en
minder uitbesteed aan externe aannemers. Dat vertaalt zich in een verlies van 50% van de vaste schoonmaakopdrachten voor
Woonhaven Antwerpen in 2018.
De voornaamste activiteiten van de dienst schoonmaak blijven:

reinigen van gemeenschappelijke delen van sociale appartementencomplexen

reinigen van appartementen en verwijderen behangpapier en vloerbekleding om ze opnieuw huurklaar te maken

reinigen van lokalen en kantoren

ontruimen appartementen

€ 830.873,52

2016

€ 845.008,66

2017

€ 857.934,54

2018
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Omzet schoonmaak 2016-2018
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Groendienst

Deze afdeling kent een omzetdaling van 13%. De groendienst
vertegenwoordigt 18% van de totale omzet en is goed voor de
tewerkstelling van 12 personeelsleden. De daling schrijven we
zoals aangeven bij het overzicht van de activiteiten toe aan een
uitzonderlijk warme en droge zomer.
We zetten zoals de voorbije jaren voornamelijk in op de uitvoering van lokale opdrachten. Enkel de groenwerken voor Ideale
Woning voeren we nog regio-overschrijdend uit omdat de lokale
opdrachten in een lot gebundeld zijn met opdrachten in de regio
Mortsel, Edegem en Wilrijk.
De lokale besturen van Aartselaar en Niel en de huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek vertegenwoordigen samen ca. 61% van de totale omzet. Gemeentebestuur Niel is de
grootste klant en daar voert de groendienst zowel het onderhoud
van plantsoenen uit als het maaien van gras.
Voor lokaal bestuur Rumst slagen we er niet in om de aanbesteding voor het maaien van gras te bestendigen. Deze opdracht
wordt aan een ander sociaal economiebedrijf gegund.
De lokale besturen blijven daarnaast inzetten op alternatieve onkruidbestrijding, voornamelijk via het MINA-project waar de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem en Rumst gebruik van maken. Voor deze besturen wordt 1 medewerker op jaarbasis ingeschakeld in functie van herbicidevrij onkruidbeheer.
De bedrijven en scholen zijn goed voor 25% van de omzet , een
sterke stijging t.o.v. 2017. Vooral het bedrijventerrein Scherpenhoek te Boom is een belangrijke nieuwe klant.
Door een grote toename van opdrachten in het najaar kunnen we
tijdelijke werkloosheid bijna uitsluiten. Er worden slechts twee
personen gedurende een korte periode tijdelijk werkloos gemaakt wegens economische redenen.
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Schilderwerken

In deze afdeling werken in 2018 slechts 2 personen
in vast dienstverband. Omdat de dienst al enkele jaren minder goede resultaten heeft zetten we extra in
op alternatieve trajecten.
Gemeentebestuur Rumst is verantwoordelijke voor
17% van de omzet voor een grote schilderopdracht
van schoolgebouwen.
Door de tijdelijke inzet van 2 extra personeelsleden
controleren we in 2018 ook de hydranten van gemeente Schelle en de stad Mechelen, goed voor 25%
van de totale omzet.

€ 122.317,06

€ 108.814,71

2017

2018
Omzet schilderwerken 2017-2018
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Verhuurdienst voor sport– en spelmateriaal
Op 1 januari 2016 lanceert de sociale werkplaats een nieuw project met de steun van de provincie Antwerpen en het intergemeentelijk sportverband. Samen met de gemeenten Aartselaar, Boom, Niel, Hemiksem, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Willebroek
en Zwijndrecht wordt een intergemeentelijke dienst uitgebouwd voor ontlening van sport- en spelmateriaal.
Met de steun van de provincie Antwerpen investeert de werkplaats €20.000 voor de aankoop van nieuwe materialen en de herinrichting van de magazijnen om een goede opslag van het materiaal te verzekeren. Het sport- en spelmateriaal kan door de aangesloten lokale besturen worden ontleend aan laagdrempelige tarieven voor de ondersteuning van de lokale speelpleinwerking
en voor evenementen. Ook alle scholen en verenigingen van de aangesloten besturen mogen het materiaal ontlenen voor
schoolfeesten of buurtfeesten.
In 2017 investeert de werkplaats opnieuw meer dan €10.000 in een nieuwe online webshop, die in 2018 wordt gelanceerd. De
nieuwe webshop komt tegemoet aan de verzuchting van de besturen en de verenigingen om onmiddellijk een overzicht te krijgen van de beschikbare materialen. In 2018 kennen we in totaal 73 ontleningen door de lokale besturen en de aangesloten verenigingen via de webshop.
Samen met gemeentebestuur Niel wordt in 2017 aan een project gewerkt om het gemeentelijk vrijetijdsmateriaal logistiek te
laten beheren door Vlotter Facilities. Het project gaat in 2018 operationeel van start en er wordt 1 VTE op jaarbasis ingezet om
een goede levering van de materialen te verzekeren aan alle Nielse verenigingen. Het project is een succes. Naast de investering
van een nieuwe vrachtwagen met automatische laadklep wordt een bijkomende werkvloer opgericht om alternatieve trajecten
op te leiden als logistieke hulp. In 2018 staat de werkvloer open voor meer dan 3 trajecten, ondersteund door de logistiek verantwoordelijke van de werkplaats.
Dankzij het bijkomende project van gemeentebestuur Niel stijgt de omzet van de verhuurdienst naar €40.677 op jaarbasis in
2018.
25

11
10

6
5
2
AARTSELAAR

3

1
BOOM

1
HEMIKSEM

2

1
NIEL

2

1

RUMST
Bestuur

Verenigingen

SCHELLE

2

0

SINT-AMANDS

0
WILLEBROEK

1

0

ZWIJNDRECHT

Verhuringen eigen ontleendienst 2018
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Horeca
Buurthuis Boomkewies
Sinds 2014 beheert de sociale werkplaats buurthuis Boomkewies ter hoogte van de Antwerpsestraat 443 te Boom, met als voornaamste doelstelling om de vereenzaming van ouderen in de wijk “Kadrie” aan te pakken. Er wordt een ruimte van 166m² ter beschikking gesteld door Goed Wonen Rupelstreek aan een sociaal tarief. Ook in 2018 vinden de lokale bewoners gemakkelijk de weg
naar het buurthuis. Iedere activiteit wordt met succes onthaald. In 2018 organiseert het buurthuis o.a. voor de eerste maal een braderie voor de wijk, aangevuld met een barbecue en een muzikale omlijsting. Met groot succes en meer dan 100 inschrijvingen.
Een voltijds coördinator stuurt het buurthuis aan. Hij wordt bijgestaan door een doelgroepwerknemer van de sociale werkplaats en
een drietal personen uit sociale tewerkstellingsvormen zoals art. 60, arbeidszorg en deeltijds onderwijs. Het buurthuis Boomkewies
realiseert in 2018 een omzet van ca. €150.000, een stijging van 12% t.o.v 2017.

Melkhuisje
Op vraag van gemeentebestuur Boom neemt Vlotter Facilities in 2018 een tijdelijke concessie op om de leegstand van het Melkhuisje aan te pakken, gelegen te midden van Boom park. De concessie wordt aan een sociaal tarief ter beschikking gesteld voor de periode van één dienstjaar met
ingang van juli 2018. Er worden voornamelijk dranken geserveerd en het Melkhuisje is zes dagen per week geopend van 12u tot 18u. Het geeft de
lokale bewoners de mogelijkheid om met hun kinderen de speeltuin te bezoeken die ter plaatse gelegen is of om even uit te rusten na een wandeling in het park. Het Melhuisje behaalt in 2018 een omzet van ca. €17.000.

Steencaycken
Sinds medio 2017 levert de sociale werkplaats managementondersteuning aan Den Hoek vzw die sociale werkplaats en eetcafé ‘t Steencaycken in
beheer heeft. In samenspraak met het bestuur komt daar in 2018 ook het beheer van de boekhouding bij, waardoor het volledige management en
financieel beheer door Vlotter Facilities wordt opgenomen. De resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan het bestuur van Den Hoek vzw.
Na onderhandeling met de bestuurders van Den Hoek en met consensus van het bestuur van Vlotter Facilities wordt beslist om de activiteit, mede
met alle activa en passiva en het volledige personeelsbestand in te brengen bij Vlotter Facilities. De akte wordt per 28 december door de beide besturen ondertekent in aanwezigheid van de notaris. Met enige trots kunnen we dus in de werkplaats een nieuwe activiteit onderbrengen, die samen
met buurthuis Boomkewies een bijkomende werkvloer horeca creëert en op die manier aan een betere competentieontwikkeling zal kunnen werken voor alle ingeschakelde doelgroepen.
Er worden 10 personeelsleden overgedragen naar Vlotter Facilities vzw, waarvan 4 bedienden en 6 arbeiders.
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Minder Mobielen Centrale Rupelstreek
In samenwerking met de lokale besturen van IMSIR en de gemeente Schelle wordt in 1997 de Minder Mobielen Centrale Rupelstreek opgericht. De Minder Mobielen Centrale wordt georganiseerd in samenwerking met Taxistop, het
overkoepelende orgaan van alle Minder Mobielen Centrales.
De coördinatie en de dispatching zijn in handen van de sociale werkplaats. Het beheer van de vrijwillige chauffeurs en
de klantendatabank behoren tot de taken. Voor de dispatching en het beheer van de centrale wordt jaarlijks 1 personeelslid voltijds ingeschakeld.
In 2018 kunnen we rekenen op 9 vrijwillige chauffeurs, voornamelijk gepensioneerden met een grote maatschappelijke inzet. Het ledenaantal neemt licht af naar 445, waarvan 254 effectief een rit bestellen.
De gebruikers vragen hoofdzakelijk vervoer aan in functie van een doktersbezoek, boodschappen of een vrijetijdsbesteding. Leden kunnen ook tijdelijk beroep doen op de Minder Mobielen Centrale voor regelmatig vervoer zoals woon
-werkverkeer. De gebruikers zijn voor ongeveer 95% ouderen, waarvan 83% alleenstaanden.
In totaal werden er 3642 ritten gereden en reden alle chauffeurs samen 126.300 km.
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Dienst Aangepast Vervoer Rolkar Rivierenland
De dienst aangepast vervoer wordt opgericht in 2010 met de steun van de provincie Antwerpen en de lokale besturen van IMSIR en KleinBrabant. Sinds 2014 bezit de dienst een Vlaamse erkenning voor vervoersgebied Mechelen om aangepast vervoer te organiseren voor
personen met een mobiliteitsbeperking. 18 lokale besturen engageren zich in 2018 voor een cofinanciering van €0,25 op jaarbasis per
inwoner om de dienstverlening financieel in evenwicht te houden.
Vlotter Facilities coördineert het volledige vervoersproject. Een deeltijds diensthoofd en een voltijdse administratieve kracht garanderen
een vlotte dienstverlening voor het volledige werkingsgebied en sturen de chauffeurswerking aan. In 2018 schakelt de sociale werkplaats
20 chauffeurs in voor 10.025 gerealiseerde ritten. De vervoerde personen zijn voor ca. 70% rolstoelgebruikers. Het is een tendens dat er
steeds vaker niet rolstoelgebruikers worden vervoerd, mede door de verzadiging bij de lokale Minder Mobielen Centrales. Omdat zij de
vraag niet verwerkt krijgen, trachten we een oplossing te bieden via de Dienst Aangepast Vervoer.
De uitgevoerde ritten zijn goed voor 355.000 gereden km op jaarbasis. We vervoeren jaarlijks meer dan 630 unieke gebruikers over het
volledige werkingsgebied.
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7. MVO
Investeringen
In 2018 investeert de werkplaats via de investeringssubsidies van het departement werk en sociale economie in de aankoop van 3 voertuigen met CNG tank ten
bedrage van €76.950. Zij zullen oude voertuigen vervangen die niet langer in de
LEZ zone toegelaten worden en zullen voornamelijk ingezet worden voor collectief personeelsvervoer.
Bij de dienst schoonmaak wordt verder geïnvesteerd in een nieuw mopsysteem
bij de schoonmaak van trapzalen. De moppen worden bedruipt in een bak. De investering bedraagt ca. €1.000 op jaarbasis. Op de werkvloer wordt tot 50% minder water gebruikt en de personeelsleden behalen een rendementswinst van
meer dan 30%. Bovendien moet er geen groot gewicht worden gedragen door de
personeelsleden en de moppen moeten niet uitgewrongen worden, wat de werkergonomie aanzienlijk bevorderd.
Tot slot maakte de werkplaats extra budget vrij voor de bouw van de serre aan de
eigen terreinen. De serre zal inzetten op vrijwillige tewerkstelling voor zorgtrajecten. De biologisch gekweekte groenten zullen o.a. verwerkt worden in de eigen
horeca-activiteiten. De serre wordt in 2018 volledig afgewerkt en het telen van
de groenten zal zijn start nemen in het voorjaar van 2019.

Zorg voor de maatschappij
Net zoals in 2017 levert Vlotter Facilities logistieke hulp bij bedeling van soep
aan alle Boomse lagere scholen. Het project gaat uit van OCMW Boom en de Lions
Club en bedeelt ieder kind elke week gratis soep ter bestrijding van de lege
brooddozen in de scholen. De bedeling loopt ieder jaar tussen de herfstvakantie
en de paasvakantie. De logistieke hulp van de werkplaats bestaat uit de dagelijkse
bedeling van de soep en de kommen, iedere middag tussen deze periode. Deze
dienstverlening wordt gratis aangeboden.
Zorg voor de omgeving
In het najaar van 2018 wordt een dode eik in het park van Boom door een lokale
kunstenaar en boom carver omgevormd tot een kunstwerk ter hoogte van het
Melkhuisje. De werkplaats investeert €1500 bij de ontwikkeling van het kunstwerk. Het resultaat is een prachtig kunstwerk.
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8. Kwaliteit

In 2018 investeert het comité maatwerk en het management maatwerk in de ontwikkeling van de strategische visie, financiële rapportage,
HR, commercieel beleid en ICT. De verbetertrajecten worden begeleid door professionele consultants.

Verbetertraject

Consultant

Groep

Katena

Comité maatwerk

Studio Ranonkel

Secretaris en bedrijfscoördinator

Opstart verbetertraject bevoegdheidsmatrix

Deloitte

Management maatwerk

Voorbereiding financiële rapportagetool

Mentor

Financieel deskundige

Doorontwikkeling financiële rapportagetool

Senior Consultants

Management maatwerk

Ontwikkeling management informatiesysteem

Senior Consultants

Management maatwerk

Analyse diensten ter voorbereiding van commercieel beleid

Senior Consultatns

Management maatwerk

Opstellen HR-profiel voor overkoepelende inzet maatwerk Vlotter

Katena

Management maatwerk

Ondersteuning overlegmomenten management maatwerk

Katena

Management maatwerk

P&J Benedict

Management maatwerk

Eagle IT

Management maatwerk

PPI

Management maatwerk

Strategische visieoefening maatwerk
Voorbereiding begeleidingstraject fusie Den Hoek

Uitwerken professionalisering ICT Vlotter groep
Migratie van de mailserver en office 365 omgeving
Begeleiding overheidsaanbesteding ICT

Intern maken we in 2018 werk van een nieuw overlegorgaan: het planningsoverleg. Door de aanstelling van een centrale verantwoordelijke
voor administratie en planning worden alle inkomende en uitgaande opdrachten gefilterd en aan iedere dienst correct toegewezen. Het
overleg zorgt voor een regelmaat voor opvolging van de verschillende informatiestromen en laat toe dat er een correcte feedback aan de
werkvloeren wordt bezorgd via de teamleiding. Het overleg wordt wekelijks georganiseerd.
De feedback uit het planningsoverleg wordt maandelijks gerapporteerd aan de stafvergadering.
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9. Stakeholders

Sleutelstakeholders

Verwachtingen

Kanalen van dialoog

1

Vertegenwoordigde
besturen







Financieel gezond
 Comité maatwerk
MVO
 RvB op uitnodiging
Creativiteit nieuwe projecten
Deugdelijk bestuur
Maximale tewerkstellingskansen voor lokale
doelgroepen

2

Medewerkers








Betrokkenheid
Ontwikkelingskansen en opleiding
Veilig materiaal
Goede organisatie
Correcte werkdruk
Volwaardige taakinhoud









CPBW
Werkvloeroverleg
Stafoverleg
Pop-gesprekken
Competentiemeting
Personeelsdienst
Vertrouwenspersoon

3

Klanten met MVO-beleid







Kwaliteit dienstverlening
Correcte prijssetting
Evaluatie samenwerking
Creativiteit nieuwe projecten
Correct omgaan met arbeidsomstandigheden






Evaluatie– en overlegmomenten
Jaarverslag/duurzaamheidsverslag
Evenementen klantenbinding
Vaste contactpersoon per klant

4

Overheid








Financieel gezond
MVO
Voorbeeldfunctie als economische entiteit
100% invulling contingent
Innovatie
Werken aan competenties in functie van
doorstroom naar reguliere economie






Jaarverslag/duurzaamheidsverslag
Inspectiebezoeken
Diverse rapporteringen
Actieve participatie overlegmomenten

5

Onderaannemers

 Kwaliteit dienstverlening
 Evaluatiemomenten
 MVO evenwaardig als dat van de eigen wer-  Netwerkmomenten in de sector
king
 Correct omgaan met arbeidsomstandighe-
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10. Balans
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11. Jaarrekening
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12. Sociale balans
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2018

VAN DYCK Lieve, Voorzitter

SOETEWEY Eddy

CLAES Luc

TROCH Walter

DE BRUYN Marleen

VAN DEN BOGAERT Walter

DE CONINCK Christel

VAN LINDEN Stefan

COLLIER Frank

VAN REETH Ilse

HEYMAN Hilde

VAN ROOSMALEN Wendy

HELLEMANS Yvonna

VINGERHOETS Kristien

LINSKENS Roy

WILLEMS Britt, Bestuurders

MOONS Ilse

DEPORTE Julien

MOONS Maritsa

JACOBS Christine, Bestuurder met raadgevende stem

REYNIERS-SOMERS Martha

IBNOU-CHEIKH Idriss, Secretaris

ROCA Juan
SEGERS Els

Commissaris
Bedrijfsrevisor A Audit C.V.B.A.
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Vlotter Facilities
Tunnelweg 1 bus 2
2845 Niel
Col. Silvertopstraat 15

Vragen of suggesti
es i.v.m.
het duurzaamheid
sverslag?
Contacteer ons op

het nummer
03 | 843 33 29

of
facilities@vlotter.b

e

2850 Boom
(maatschappelijke zetel)
T +32 3 843 33 29
facilities@vlotter.be

www.vlotter.be
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