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2019, een jaar van ... 
Beste medewerker, partner, geïnteresseerde lezer,

Opnieuw hebben we in 2019 stevig kunnen bijdragen aan een duurzamere 
wereld. Hoe we dit realiseerden, kan je lezen in dit duurzaamheids rapport.  
Ik wil alvast een korte tip van de sluier oplichten en een top 5 van 
gerealiseerdeactiviteitenwaarwefieropzijnaanjevoorstellen.

We hebben er jaren voor gespaard en er is lang 
naar uit gekeken: in het najaar van 2019 kon de 
fietsafdeling van Atelier met trots zijn splinter
nieuweenprachtigefietsenwinkelopenen. 
Onze collega’s van de hout -en klusafdeling 
hebben een mooi steentje bijgedragen om dit 
gebouw te realiseren. 
Een nieuwe winkel kon niet gepaard gaan zonder 
een nieuwe huisstijl en logo om aan te tonen 
waar we voor staan, en dat is “talent maken”. 

Naast de fiets -en houtafdeling en De Kringwin-
kels hebben we er een nieuwe telg bij in onze 
circulaire activiteiten. De Foodsavers vormen 
naast een sociaal tewerkstellingsproject, een 
regionale draaischijf voor voedseloverschotten. 
We zamelen goede en gezonde voedselover
schotten in bij de veiling, supermarkten, distri-
butiecentra. In onze voedselhub herverdelen we 
deze producten en distribueren we ze in de juiste 
omstandigheden naar verschillende voedsel
hulporganisaties in de regio.

Wist je dat er toch supermensen bestaan? 
Ze werken bij ECOSO en hun job is om mede-
werkers hun talenten te laten ontdekken en 
hen te ondersteunen om deze talenten verder 
te kunnen ontwikkelen. Dit gecombineerd met 
genoeg commerciële flair en fierheid om goe-
de producten voor onze klanten af te leveren is 
een superuitdaging. We hebben in 2019 ervoor 
gekozen om meer van deze supermensen aan 
te trekken, zodat onze organisatie verder kan 
groeien en bloeien!

ECOSO wil een lerende organisatie zijn waar 
mensen meer opleidingskansen krijgen. In 2019 
hebben we dan ook gekozen om sterker in te 
zetten op opleiding en training. Het uitwerken 
van opleidingen gebeurd door onze professio-
nals, die op maat van de aan wezige noden, de 
juiste opleidingsondersteuning uitwerken en aan-
brengen. ECOSO wil nog meer diversifiëren in het 
aanbod van opleidingstrajecten in de organisatie 
en verder levenslang leren stimuleren.

Meer interne communicatie stond in 2019 met 
stip bovenaan op het verlanglijstje van ECOSO. 
Met 230 medewerkers op 10 vestigingsplaatsen is 
het een behoorlijke uitdaging om informatie aan 
te brengen bij alle medewerkers, maar ook om 
verbinding en betrokkenheid te creëren.  
Onze “SAMEN” werd niet zomaar een perso-
neelsblaadje, maar werd gretig gelezen door 
de  medewerkers. Op deze manier kon iedereen 
meepraten over de nieuwtjes binnen ECOSO, ken-
nis maken met nieuwe werkingen of medewerkers 
en zelfs de taart klaar zetten voor jarige collega’s. 

De opstart van het “contactcenter” is de laatste 
ontwikkeling binnen ECOSO die ik wil toelichten. 
Telefonisch klantenonthaal, een afspraak maken 
voor een inzameling, maar ook opleiding van 
medewerkers m.b.t. klantenonthaal, dispatching 
van ritten en administratieve verwerking van 
klantenvragen. Het resultaat in 2019 was duide-
lijk een verbetering voor onze inzamelploegen en 
een merkbare verbetering voor onze klanten.

Bij nader inzien zou een top 10 gepaster zijn ge-
weest met de vele bewegingen binnen ECOSO, 
maar dat is misschien een idee voor 2020. 

Veel leesplezier!

Koen De Bock
Afgevaardigd bestuurder
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Missie
ECOSO staat voor ECOlogisch en  
Sociaal Ondernemen. 

Wij streven naar een duurzame ontwikkeling en 
tewerkstelling voor kortgeschoold en  langdurig 
 werkzoekenden, mensen met een arbeids-
beperking of mensen die om persoonlijke of 
maatschappelijke redenen niet in het private 
arbeidscircuit terecht kunnen. 
ECOSO vzw heeft hier een duidelijke visie over 
hoe ze deze opdracht in de praktijk wil realiseren.   
Via begeleide tewerkstelling kunnen deze men-
sen groeien, zich ontplooien en verder door-
stromen naar de private arbeidsmarkt.

Visie
In 2020 is ECOSO een:

• netwerkorganisatie die mensontwikkeling op 
maat kan bieden voor een steeds  
diversere en veranderende doelgroep,  
via regionale opleidings- en oriëntatiecentra 
en diversifiëring van de activiteiten.

• financieelgezondeorganisatiemet  
voldoende middelen en schaalgrootte om 
verder te kunnen innoveren en investeren.

• een organisatie die ecologisch gezien een  
zo hoog mogelijke positieve impact wil  
maken op het milieu en een zo laag  
mogelijke negatieve impact.

ECOSO

Sociaal
In 2020 is ECOSO uitgegroeid 
tot een netwerkorganisatie die 
mensontwikkeling op maat kan 
bieden voor een steeds meer 
diverse en veranderende doel-
groep, via regionale opleidings- 
en oriëntatiecentra en diversifi-
ering van activiteiten.

Ecologisch
Tegen 2020 zorgt ECOSO in haar 
waardeketen van activiteiten voor 
een zo hoog mogelijke positieve 
impact en zo laag mogelijke ne-
gatieve impact op het milieu.

Economisch
In 2020 is ECOSO een  
financieel gezonde organisa-
tie met voldoende middelen 
en schaalgrootte om verder te 
innoveren en te investeren in 
mensontwikkeling.

| 4 | 
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Strategie
Strategisch doel met het accent op de economische pijler 
 

In 2020 is ECOSO een financieel gezonde organisatie  
met voldoende middelen en schaalgrootte om verder  
te innoveren en te investeren in mensontwikkeling. 

Om dit strategisch doel te realiseren evolueert 
ECOSO naar een netwerkorganisatie waarin 
 regionale samenwerkingsverbanden worden 
 gesmeed met andere actoren die een  
substantiële bijdrage leveren en door:

• het aanbrengen van nieuwe kennis  
en  competenties op gebied van  
operationele activiteiten.

• Delen van overheadkosten die gerelateerd 
zijn aan een competente begeleidingsploeg, 
een professioneel management, ondersteu-
nende activiteiten, infrastructuur en logistiek.

• Toeleiding van arbeidskrachten in diverse 
statuten en met diverse competenties,  
om het werkvolume rond te krijgen.

• Meer mogelijkheden om (gezamenlijk)  
in te tekenen op overheidsopdrachten  
en projecten die gelanceerd worden  
vanuit de lokale regierol.

Hierbij wordt telkens gestreefdnaareen 
‘winwin’. Deze actoren kunnen sociale  
economie organisaties zijn van kleinere of  
dezelfde schaalgrootte, lokale besturen,  
welzijnsorganisaties en reguliere bedrijven.

Regionaal de krachten bundelen met andere 
sociale economiebedrijven is essentieel om met 
één stem te kunnen spreken met lokale besturen. 
Door de grotere schaalgrootte ontstaan ook  
meer mogelijkheden om te koppeling te maken 
met reguliere bedrijven in de regio.  
We geloven erin dat we onze sterkste troeven 
kunnen uitspelen als we werken met lokale 
 medewerkers, partners en klanten.

Het verzorgingsgebied van De Kringwinkel is 
 bepaald door OVAM en daar tornen we niet aan.  
Voor andere samenwerkingsverbanden  
met betrekking tot mensontwikkeling en  
activiteiten zien we  volgende geografische  
regio:  Bornem, Sint-Amands, Puurs, Boom,  
Niel, Schelle,  Aartselaar, Hemiksem, Rumst,  
Willebroek,  Mechelen, Sint-Katelijne-Waver,  
Bonheiden, Duffel, Kontich, Lint, Hove, Lier,  
Edegem,  Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel  
en Zemst.

Strategisch doel met het accent op de sociale pijler 

In 2020 is ECOSO uitgegroeid tot een netwerk organisatie die 
mensontwikkeling op maat kan bieden aan een steeds meer 
diverse en veranderende doelgroep, via regionale opleidings- 
en oriëntatiecentra en diversifiëring van activiteiten.

Dit houdt in dat ECOSO samenwerkingsverban
den aangaat met organisaties die een specifieke
expertise hebben in het organiseren van opleiding 
en begeleiding voor diverse doelgroepen, en 
die kunnen inspelen op diverse ontwikkelingen in 
tewerkstelling. Waarbij diverse doelgroepen zijn: 
jongeren en ouderen die geen aansluiting vinden 
bij de arbeidsmarkt, kortgeschoolden die gehero-
riënteerd moeten worden, gemotiveerde mensen 
naar werk maar met een grote taalbarrière, mensen 
met een multiproblematiek tussen welzijn en werk, 
ECOSO droomt ervan om deze samenwerking te 
laten uitmonden in lokale/regionale arbeids
marktgerichte opleidings en oriëntatiecentra 
als middelpunt tussen vraag vanuit werkgevers 
en aanbod vanuit de doorverwijzers/regisseurs 
van onze doelgroepen. Dit in samenwerking met 
andere sociale economie organisaties, opleidings-
verstrekkers, begeleiders, de VDAB, GTB, OCMW, 
zorg- en welzijnsorganisaties ...

ECOSO vzw heeft reeds een sterke visie op 
mensontwikkeling en een aanbod dat inzoomt 
op persoonlijke ontwikkeling, talentanalyse en 
-management, door in- en uitstroombegeleiding, 
training-on-the-job/opleiding, ondersteuning bij 
groepsdynamische processen naar zelforgani-
satie en loopbaanbegeleiding. Dit basisaanbod 
verder ontwikkelen en professionaliseren is een 
belangrijk fundament om van daaruit naar andere 
 organisaties te stappen.

Daarnaast wil ECOSO innoveren en een meer 
 divers aanbod aan activiteiten organiseren als 
middel om tewerkstelling te realiseren, niet 
als een doel op zich. Een diverser aanbod aan 
 activiteiten die aansluiten bij doorstroom- en  
leertrajecten naar werkgevers & inspelen op  
individuele talenten- en competentieontwikkeling 
van onze medewerkers.

Bij het opzet van bestaande en nieuwe activi-
teiten is het ook steeds een oefening om naast 
zinvolle tewerkstelling, andere maatschappe
lijke meerwaarden te kunnen toevoegen op 
lokaal en  regionaal vlak. Het lijkt ons zinvol om 
te  diversifiëren door het aangaan van samen-
werkingsverbanden in verschillende vormen,  
zodat we complementair kunnen zijn in waar  
de verschillende partners sterk in zijn.  
Naast de sterke Kringwinkelactiviteit willen  
we verderaftoetsennaarmogelijkheden in:

• Aanleunende service: inboedelservice, 
 hersteldienst, retouches, strijkdienst

• Productie: nieuwe, remake & upcycling-
producten (hout, textiel, metaal) & recyclage.

• Energiebesparende dienstverlening: 
 energiescans, isoleren, waterscan ...

• “Zachte” mobiliteit: fietsverhuur en fiets-
hersteldienst, meegroei- en bedrijfsfietsen ...

• Horeca & toerisme: tearoom aan de 
 bestaande winkels, buurtresto’s, sociale resto, 
traiteur voor organisaties, broodjes- en soep-
bar, fietscafés, B&B ...

• Buurtzorgdiensten: ontzorgdiensten in het 
kader van de vergrijzing zoals o.a. een buurt-
kar, kringkruidenier, klusjesdienst ...

• ●Logistieke diensten in de ruime zin. 

Hierbij willen we de verbinding maken naar 
 activiteiten die al plaatsvinden in de regio  
(vb. logistiek), en zo de link leggen tussen de  
ontwikkelings-entewerkstellingsbehoeften  
van mensen endebehoeftenvanbedrijven  
en maatschappelijke noden.

1 2
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Strategisch doel met het accent op 
de ecologische pijler 

Tegen 2020 zorgt  
ECOSO in haar  
waardeketen van 
 activiteiten voor een  
zo hoog mogelijke  
positieve impact en  
zo laag mogelijke  
negatieve impact  
op het milieu.

In de loop van 2017 heeft ECOSO met het manage-
mentteam verschillende oefeningen gedaan om  
een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. 
Deze strategie staat niet los van de ruime strategie 
van de organisatie maar valt er grotendeels mee 
samen. Duurzame ontwikkeling maakt ook integraal 
deel uit van de missie van de organisatie.  
MVO of maatschappelijk verantwoord onderneem 
over de bijdrage die de organisatie wenst te leveren 
aan de leefbaarheid van onze planeet en aan op-
lossingen voor de klimaatverandering. Dit gaat over 
zowel negatieve impact minimaliseren als posi
tieve impact realiseren (dit zijn echter geen ‘com-
municerende vaten’). Niet enkel vanuit de missie en 
doelstellingen die in sociale economie bedrijven in se 
al duurzaam zijn (= wat?), maar ook vanuit de manier 
waarop de missie en doelstellingen gerealiseerd 
worden (= hoe?). M.a.w. MVO gaat niet enkel over wat 
je doet maar vooral over hoe je het doet.

Als sociale economiebedrijf wil ECOSO een voor
beeldfunctieopvlakvanduurzaamheid uitoefenen 
en uitstralen, door bewust stil te staan bij haar impact 
op de samenleving en deze ook zichtbaar een aan-
toonbaar te maken voor zowel haar interne als  
externe stakeholders. 

Duur zame  
ontwikkelings- 
doelstellingen
Ons DNA bevat alle bouwstenen van de SDG’s. Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoel
stellingen die in 2015 door de Verenigde Naties gelanceerd werden. In 2018 legden we als 
organisatieeenduurzaamheidstrajectafwaarbijweerbewustvoorkozenomonzestrate
gie en onze operationele actieplannen te koppelen aan SDG’s die het dichtst aanleunen bij 
onze missie.

Vanuit een denkoefening met het omkaderings-
team en het bestuur zijn we gekomen tot een 
aantal centrale en een aantal sub-SDG’s waar  
we op willen focussen, die vervat zitten in de 
 kernactiviteit en bestaansreden.

Voor ons staan volgende duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen centraal:  
SDG 8: waardig werk en economische groei en  
SDG’s 12 en 13: verantwoorde consumptie  
en productie en klimaatactie.
Eerlijk werk en economische groei kan gelinkt 
worden aan onze bestaansreden, namelijk  
zinvol werk en mensontwikkeling.  
Verantwoorde consumptie en productie en 
 klimaatactie kan dan weer gekoppeld worden  
aan onze producten en diensten.
Rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deze  
3 duurzame ontwikkelingsdoelen die bij ons  
centraal staan, invloed op een subgroep.

Voor SDG 8: waardig werk en economische 
groei zijn dat volgende subSDG’s: 

7. Betaalbare en duurzame energie
10. Ongelijkheid verminderen: 
9. Industrie, innovatie en infrastructuur:
11. Duurzame Steden en gemeenschappen: 
1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn: 
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid 

Voor SDG’s 12: verantwoorde consumptie en 
 productie en 13. Klimaat zijn dat:

14. Leven in het water:
6. Schoon water en sanitair
15. Leven op het land

3
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Organisatie-
structuur

Organigram
Om onze missie, visie en strategie om te zetten in actie beschikken we over  
verschillende activiteiten waarin onze mensen hun talenten kunnen ontwikkelen.  
Zo hebben we 8 Kringwinkels, Houtatelier, Fietsatelier, Fietspunt en Fietsotheek.  
Elke werking legt zijn eigen focus. Zo bieden we niet alleen verschillende diensten aan,  
aan onze klant, maar ook aan onze medewerkers. Zo maken we interne mobiliteit mogelijk.

• 8 Kringwinkels

• Focus: lokaal hergebruik

• Locaties: Mechelen, Willebroek, Schelle,  
Niel, Reet en Londerzeel 
 

• Focus: het maken van allerlei producten in hout 

• Locatie: Mechelen 
 
 
 

• Focus: opmaken en verkoop van kwaliteitsvolle  
             tweedehandsfietsen 
             herstellingen en verhuur

• Locatie: Mechelen 
 
 

• Focus: fietsherstellingen voor de pendelaar

• Locatie: Station Mechelen 
 
 
 
 

• Focus: deelsysteem van kinderfietsen

• Locatie: Mechelen
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Om de afdelingen vlot te doen werken, hanteren we volgend organigram:

Organigram ECOSO

Locaties ECOSO

Algemene 
Vergadering

RVB  
Gedelegeerd  

bestuurder

Operationeel  
directeur

Operationele  
managers

People  
manager

Communicatie-
manager

Back-office-
manager

Opleidings-
coaches

Trajectcoaches  
Technische 
 begeleiders

Contact  
center 

Back-office-
medewerker

Patrick, medewerker Fietspunt: 

Eerst werkte ik in De Kringwinkel van Reet. Toen ik zag dat er een 
vacature vrijkwam in het Fietspunt twijfelde ik geen minuut.  
Mijn interesse lag altijd meer bij mechaniek en dit was dé  
uitgelezen kans. Intussen ben ik meer dan een jaar aan de slag  
bij het Fietspunt. Deze job is echt iets voor mij!
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Operationele werking

Het organigram kent ook een vertaling naar de operationele werking. Op die manier stellen we bevoegd-
heden scherp en scheppen we duidelijkheid, zowel intern als extern.
 

Organisatiecultuur

ECOSO werkt volgens het principe van zelforganisatie. Het organiseren en uitvoeren van alle taken wordt 
zoveel mogelijk door de medewerkers zelf uitgevoerd. Samen stellen we doelstellingen op en onder-
steunen de medewerkers en het team om deze doelen te halen. Deze organisatievorm doet een beroep 
op alle capaciteiten en talenten die er in het team te vinden zijn. 
Het mooie is dat er op deze manier niet enkel de focus gelegd wordt op winst, maar dat de  
aandacht verlegd wordt naar menselijke meerwaarde en geluk.
Er wordt niet meer voor de medewerkers maar samen mét de medewerkers nagedacht over het werk. 
Wanneer zelforganisatie goed uitgevoerd wordt, leidt dit tot meer tevreden medewerkers.  
Als organisatie zijn we van controle naar vertrouwen geëvolueerd.

Werksfeer en comfort

Een cultuur van zelforganisatie brengt op menselijk vlak heel wat mee.  
Concreet betekent dat voor onze organisatie het volgende:

• Er is ruimte voor initiatief.

• Iedereen moet kunnen aansluiten.  
Dat zorgt voor een draagvlak en daardoor is er meer kennis, kunde en mankracht in huis. 

• Iedereen moet het gevoel hebben erbij te horen.  
Mensen willen gezien, gehoord en erkend worden.

Naast de mentale staat ook de fysieke gezondheid van onze medewerkers centraal in onze organisatie. 
We promoten gezonde voeding door wekelijksversfruitin onze vestigingen te voorzien,  
we bieden gezuiverd plat en bruisend water aan en voorzien drinkflessen die mee op de werkvloer 
 kunnen en proberen om het preventiebeleid écht te doen leven bij onze medewerkers.

Groepsinitiatieven

Omdat ons personeel versnipperd zit over een heleboel vestigingen,  
hechten we er veel belang aan al onze medewerkers samen te brengen. 
Daarom zwaaiden we het roer van onze personeelsdag drastisch om.  
We kozen ervoor om iedereen 1 dag samen te brengen, de nadruk te leggen op  
interesses en kennismaking tussen vestigingen te faciliteren. 
Om de teamspirit een boost te geven, krijgt elke vestiging 25 euro per persoon per jaar  
om een teamevent te organiseren.
Daarnaast organiseren we voor alle vestigingen na Nieuwjaar een Nieuwjaarslunch om het  
nieuwe jaar goed in te zetten. Met Sinterklaas en Pasen trakteren we iedereen op lekkers.

Arjen

Centraal opleidingsteam

Opleidingen doelgroepmedewerkers
(Stefanie 80% + Marleen 60%)

Nederlands op de werkvloer
(Dirk 20% + Nils 20%)

Sara Kris

Jolien

Lucas

De Kringwinkel Willebroek
(Dirk 80% + Nils 60%)

De Kringwinkel Schelle
De Kringwinkel Reet

De Kringwinkel Londerzeel
(Marina 100%) 

Logistiek 
Hergebruik parkwachter 

“IkGeef”
(Yorick 75%) 

De Kringwinkel Korenmarkt
De Kringwinkel MechelenZuid

(Aïda 100%)

De Kringwinkel Oude Baan
(Katrien 100% + Fadime 50%)

De Kringwinkel Niel
(Yorick 25%)

Contact center
(Hanne 50%)

operationele manager trajectcoach technisch begeleider

Fietsatelier
Fietspunt

Fietsotheek
(Gunter 100%)

Houtatelier
(Luv V. 100% + Luc M. 100%)

(Pieter 100%)
(Hanne 50%)

Klusatelier
(Stijn 100%)

| 15 | 
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Personeelsbestand

Samenstelling

In 2019 waren er 219 mensen aan het werk bij ECOSO, waarvan 149opdeloonlijstof126,81VTEen  
70 mensen die niet in loondienst zijn, zoals bijvoorbeeld: artikel 60, vrijwilligers, arbeidszorg, enzovoort. 
Van die 149 medewerkers op de loonlijst zijn er 113 doelgroepmedewerkers maatwerk (100,10 VTE)  
en 28 niet-doelgroepmedewerkers (25,50 VTE). 
In de groep doelgroepmedewerkers waren er 59 aan het werk in een GESCOstatuut, 29 in een 
 SINEstatuut, 19 in lokale diensteneconomie (LDE), 1 in Sociale Maribel en 5 in andere statuten. 
Bij de niet-doelgroepmedewerkers, die hoofdzakelijk bestaat uit de omkadering van de organisatie zijn  
de medewerkers gesubsidieerd volgens volgende statuten: 17 in GESCO, 1 in doelgroepvermindering 
jongeren Vlaanderen, 4 in Sociale Maribel en 6 in andere subidiekanalen. 

Samen hebben onze maatwerkers in 2019 maar liefst 133.017,40 uren gepresteerd.  
Voor de niet-maatwerkers waren dat 44.854,75 uur.

Personeel Gesco

Gesco

Sine

Doelgroep-
vermindering 

jongeren 
Vlaanderen

LDE

Sociale  
Maribel

Sociale  
Maribel

Ander

Ander

29
26,8VTE

1
1 VTE

19
15,8 VTE

4
3,8 VTE

1
0,6VTE

6
5,8 VTE

5
4,5 VTE

59 
52,4 VTE

17 
14,9 VTE

aantal  
doelgroepmedewerkers

aantal 
overige medewerkers
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Demografie
De leeftijdspiramide bij de doelgroepmedewerkers binnen maatwerk in Ecoso ziet er zo uit:

Dat geeft binnen maatwerk volgende verhouding:  
64% mannen en 36% vrouwen. Bij beiden ligt het  
zwaargewicht in de categorie 41 tot 50 jaar en 51 tot 60 jaar.

In- en uitstroom

In het jaar 2019 traden er 30 maatwerkers in dienst en gingen er 24 uit dienst. Er was dat jaar geen 
 interne doorstroom, maar 4 medewerkers vonden wel hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt.

Absenteïsme

Samen werkten maatwerkers en niet-maatwerkers maar liefst 177.872,15 uren. Dat zegt misschien niet zo 
heel veel, maar concreet betekent dat dat er 75% van de tijd wel gewerkt werd en 25% van de tijd niet.  
In die 25% zijn verlofenziekte de grootste slokop. Verlof telt voor 14%, ziekte voor 11%.

Ziekte nam 29.926 afwezigheidsuren in beslag: 19.528 uren voor maatwerkers en 10.397 uren  
voor niet-maatwerkers. Binnen ziekte vallen ook arbeidsongevallen.  
Dat waren er in 2019 34, waarvan 30 met werkverlet. Goed voor 3.830afwezigheidsuren.

60+ 

51-60 jaar

41-50 jaar

31-40 jaar

    21-30 jaar

| 19 | 



Personeelsbeleid
Het mensproces staat centraal in onze werking. Dit vertaalt zich in 1510 dagen coaching en  
42 uur  screening onderverdeeld in verschillende op de doelgroep gerichte activiteiten:  
 
1. De aanwerving en selectie van doelgroepmedewerkers 
2. Het onthaal en introductie van nieuw aangeworven medewerkers 
3. Het begeleiden en coachen van medewerkers in hun talenten en competenties 
4. De ondersteuning op taalgebied (Nederlands op de werkvloer) 
5. De ondersteuningbijconflicten in teams of individueel 
6.Het POPproces (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

We zijn sterk in zelforganisatie. Onze medewerkers worden door trajectcoaches ondersteund, maar 
dragen zelf ook verantwoordelijkheid in hun dagdagelijks werk. We streven hierbij naar maximale 
 betrokkenheid, geven kansen aan mensen en zetten talenten zoveel als mogelijk in.  
We streven naar zo groot mogelijk zelfleiderschapinhetdagelijksewerk.

Aanwervingsproces

Het aanwerven van maatwerkers verloopt enkel 
via de VDAB. De vacatures worden geplaatst in 
een deeldatabase die niet voor het publiek toe
gankelijk is. VDAB stelt klanten voor die beschik-
ken over een indicering maatwerk of LDE (Lokale 
DienstenEconomie). De aanwerving gebeurt via 
3maandelijkse contracten. Twee weken voor 
 afloop wordt er een evaluatie voorzien op basis 
van de afgelopen 10 à 11 weken. Bij positieve 
evaluatie wordt het contract verlengd en na drie 
maanden vindt opnieuw een evaluatie plaats,  
en dat tot maximaal 4 tijdelijke contracten.

Personeel aanwerven verloopt via de 
 trajectdienst (peoplemanager, trajectcoaches  
en indien nodig ook de operationeel verantwoor-
delijken). Aanwervingen voor omkadering worden 
wel publiek geadverteerd op diverse websites 
en platformen. 

Onze organisatie beschikt over functieprofielen  
en hanteert bij selectie soms de TMA-methode 
(talentenanalyse).

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Bij ECOSO vzw werkten in 2019 10 trajectcoaches,daarvanwerkener6voltijdsen4ineen
ander regime. Wij zijn al in 2014 gestart met opleidingen Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
voor de coaches. Het is een belangrijk middel voor de begeleiding. Samen met de invoering 
vandezelforganisatiewerderomgeschakeldnaarPOPopvolggesprekken.

De aanpak is dat iedere trajectcoach minstens  
1 keer per jaar met zijn vaste medewerkers 
 doorneemt welke competenties er al in voldoen-
de mate aanwezig zijn, welke nog niet volledig  
en welk moeilijk blijven om te ontwikkelen.  
In POP-termen spreken we over generieke en 
technische competenties. 
De medewerker mag, het is tenslotte zijn of haar 
Persoonlijk OntwikkelingsPlan, vermelden welke 
toekomst hij/zij voor zichzelf ziet. Dat kan bijvoor-
beeld een andere job buiten de organisatie zijn, 
we helpen dan ook met een doorstroomproject.

Ook intern kan een medewerker een vraag heb-
ben naar een andere functie, of naar een andere 
vestiging of naar beide. Bij voldoende vrije plaat-
sen en mogelijkheden bieden we hier een intern 
traject aan infunctievandeontwikkelingvan 
de medewerker.

In alle situaties kan er een vraagofeennood- 
zaak zijn naar opleiding. Opleiding die relevant 
is voor de verdere ontwikkeling van de specifie-
ke competenties in de functie of competenties 
die nodig zijn voor een andere interne functie of 
opleiding die direct kan leiden tot een job in het 
private circuit. 

Vanuit de interne organisatie is er ondersteuning 
mogelijk bij moeilijkere POPgesprekken:  
als de werknemer zelf geen stappen zet in zijn 
ontwikkelingstraject.
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Permanente opleiding, vorming  
& oriëntatie

In 2019 is KADO, onze interne opleidingsdienst van start gegaan. KADO staat voor  
Kans, Actie, Doen en Ontdekken en is opgestart omwille van 2 belangrijke redenen:  
enerzijds om de vragen uit de POPgesprekken beter te kunnen overzien en uit te voeren. 
AnderzijdsisKADOvoortgevloeiduithetuittekenenvandelijnenvanzelforganisatie. 
Omzelforganisatietedoendraaien,ishetbelangrijkdatweonzemedewerkerssterker
maken en dus opleiden.

Binnen KADO zijn er 2 takken van opleidingen: 
jobgerichte opleidingen en opleidingen binnen 
het sociale luik. De combinatie is heel belangrijk. 
Want vaak hebben onze medewerkers nood aan 
een combinatie van beide. Op deze manier bieden 
we maatwerk voor maatwerkers. 

Een greep uit het opleidingsaanbod: etaleren/
decoreren, kassa, assertiviteitstraining, textiel-
sortering, klantgericht werken, sollicitatietraining 
enzovoort. Naast interne opleidingen, overziet 
KADO ook de externe opleidingen. 

Voorts is er een sterke cultuur van informeelle
ren op de werkvloer. Onze activiteiten zijn zo in-
gericht dat dit een zeer goede vorm van opleiding 
is. We streven naar leren door te doen, ervaren en 
stimuleren in de zelforganisatie dat medewerkers 
elkaar ondersteunen. 

Een methodiek die we in de teams toepassen, 
zijn smartrollen op vlak van personeel, klanten, 
logistieke en verkoop. Dit zijn vaste maatwerkers 
die op deze domeinen expert zijn en hulp bieden 
voor de (tijdelijke) collega’s in hun team.

En dát KADO een schot in de roos is!  
Dit jaar volgden onze medewerkers  
maar liefst 2.265 uren opleiding.  
In 2018 waren dat er nog iets meer  
dan 1.000 opleidingsuren.  
Op een jaar tijd spreken we dus  
van een verdubbeling. 

 

Marleen, opleidingscoach KADO: 

Je houdt rekening met de kandidaat, je start vanuit de basiskennis  
van de kandidaat en houdt rekening met zijn/haar plafond en je  
laat de kandidaat de eindmeet bepalen. 

Evaluatie, betrokkenheid  
& begeleiding

Voor alle medewerkers is er wekelijks een digitale betrokkenheidsmeting over hun welzijn 
en welbevinden. De resultaten worden besproken op het teamoverleg om zo de betrok
kenheid te verbeteren en te verhogen. Concreet kan dit zorgen voor een verbetering van 
de werkomstandigheden, verhogen van de winkelomzet en individuele ondersteuning in 
taken, samenwerking, enzovoort.

Bij loopbaanbegeleiding van de VDAB wordt  
na elk gesprek gepolst of de aanpak van de  
begeleiding voldoet aan de verwachting en wat  
er in het kennismakingsgesprek is afgesproken.  
Deklantheefthierinaltijdzelfderegieover 
zijn eigen loopbaan. De loopbaancoach werkt 
ondersteunend aan het loopbaanproces.

Bij projectwerkingviaESFofVDAB is het altijd  
de externe opdrachtgever die bepaalt hoe en 
wanneer (tussentijdse) evaluaties doorgaan.  
Bij de start van dit type projecten (rond door- en 
uitstroom van medewerkers) wordt dit bepaald.  
Wij zorgen voor een adequaat overzicht van 
coachactiviteiten, de middelen en duurtijd van  
die acties. Normaal gezien gebeurt dit op elektroni-
sche platformen. Dit is van toepassing op een  
project rond arbeidszorg, Artikel60 en een nog 
lopend project in consortium met Emino rond  
doorstroom sociale economie.

Voor tijdelijke medewerkers geldt dat er in 
 samenspraak met de klant wordt afgesproken 
wanneer er een evaluatie doorgaat. Dit verschilt 
per klant en per situatie. In de meeste gevallen 
volgen we het evaluatieformat van de klant.

In cijfers betekent dat dat we in 2019  
39.122,08 uren hebben besteed aan begeleiding.  
Op de werkvloer staan 2 werkvloerbegeleiders 
(2VTE), 1 medewerker sociale dienst (1VTE) en  
13 ander begeleidend personeel (12VTE) klaar  
om de medewerkers te begeleiden op de werk-
vloer. Zij worden op hun beurt ondersteund door 
11 organisatieondersteunend en coördinerend 
personeel (10 VTE).
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Lokale  
verankering

Lokale verbindingen 
Lokaal zit in ons DNA, we noemen het: het “hiergenoom”.  
We werken met producten en mensen van hier en voor mensen van hier.  
Verankering gaat over de verbinding en relaties die we aangaan met andere partner
organisatiesen bedrijven om ons DNA te kunnen verspreiden in de maatschappij.

lokale verbindingen  
m.b.t. werken met mensen van hier 

• VDAB: in verband met vacatures doelgroep, BIS (beroepsinlevingstages)  
en het indiceringen voor de doelgroep.

• GTB: samenwerking in Arbeidszorg en ook in project van “Activerende” arbeidszorg,  
om doorstroom naar de sociale economie te bevorderen. 

• Flexpack: samenwerking in project AAZ. 
• ROJM: samenwerking in tewerkstelling algemeen, met name jongeren:  

aanloopfase vorming voor deeltijdse schoolgaande leerlingen (vroeger brugproject) en BIS.
• Emino: samenwerking aanloopfase vorming (idem ROJM),  

diverse vormen van stage voor volwassenen met een beperking.
• OCMW´s: vrijwel alle omliggende OCMW´s in ons grondgebied i.k.v. tewerkstelling art.60. 
• WEB vzw: ook samenwerking i.k.v. stages van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• WSEdepartement sociale economie:  

tewerkstelling doelgroep, subsidies, arbeidszorg, AAZ project.
• Dagcentrum De Meerpaal
• Dagcentrum Flegado
• Rode Kruis Opvang AZ Maarten:  

hier draait de samenwerking vooral rond vrijwilligerswerk voor vluchtelingen.
• Pastel: werken met volwassenen met psychologische problematiek.  

Zij doen enclaveprojecten in onze werking.  
• TSM Mechelen: Opleiding tot fietshersteller.

lokale verbindingen  
m.b.t. werken met producten van hier 
Voor het schenken van spullen aan mensen doorverwezen door volgende organisaties: 

• Steunpunt asiel en migratie
• De Nieuwe Weg 
• Sociaal Huis Mechelen
• OCMW Zemst
• OCMW Sint-Katelijne-Waver
• Oikonde
• Emmaeus:  projecten la strada, pastel ...
• Steun op maat ( de lage drempel )
• Don Bosco-school 
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Voor het uitlenenofschenkenaan volgende organisaties voor hun werking: 

• Verschillende stadsdiensten zoals: 

• Buurthuizenwerking
• H 30
• Straathoekwerkers
• Dienst duurzaamheid voor  

evenementen in Lamot  
(kerstmarkt, M-fair) 

• Arbeidszorg Sociaal Huis  
Mechelen

• Bib Mechelen: 
• Jeugddienst Stad Mechelen:   

IEP-site Mechelen 
• Housing first: installatie  

van chronisch daklozen 
• Dienst huurbegeleiding  

 

• Anderelokalesocialeen/ofduurzameorganisaties: 

• Deelbaar Mechelen:  
klusbib, digibib, speelbib,  
zadenbib

• De notenboom: maken van  
instrumenten in de Potterij 

• De Potterij 

• Ko-Lab: werken aan  
innovatie in duurzaamheid

• De SON
• Joker NV
• Speelgoedmuseum:  

ondersteuning bij tentoonstellingen 

• Voor het samen creëren van circulaire producten en diensten: 

• Thomas More met verschillende 
 richtingen. Ook in 2019 hebben 
 studenten voor een bachelor-
proef het concept van een van 
onze  projecten mee verder 
uitgewerkt.

• OVAM: we ondersteunen mee de 
 inrichting van hun nieuwe kan-
toren en werken samen in een 
stappenplan om de oude meu-
bels en  materialen weg te halen .

• Provincie Antwerpen en Werk
maat: uitrollen van pechverhel-
ping langs de F1 (van Mechelen 
tot en met Duffel) door middel 
van fietskluizen.

• Sociaal Huis: fietsaankopen  
tegen sociaal tarief.

• Stad Mechelen: wij nemen de 
 achtergebleven fietsen uit de stad 
over en knappen deze op,  
Labelen fietsen in het fietspunt  
en het beheren de fietskluizen  
van de stad.

• Stad Mechelen:  
opstart deelbakfietsproject

• RepaircafeRupel-Boom
• Tomorrowland: partnerschap  

en samenwerking rond het  
camp2camp-project.

Lokale verbindingen  
m.b.t. werken voor mensen van hier 

Organisaties die zich inzetten tegen armoedebestrijding of een andere sociale missie: 

• De Lage Drempel
• De Digibib 
• De Keeting
• Don Bosco school 
• De sociale kruidenier ( Sint-Vincentius)
• MEST: ondersteunen van pop-up ondernemers
• CAW Boom Mechelen Lier
• Hof van Busleyden  
• Welcome in Mechelen
• Basisschool De luchtballon
• Borgerstein: samenwerking voor verkoop van goederen gemaakt  

in het dagcentrum, vrijwilligers tewerkstelling in onze winkels,  
aanleveren materialen voor zinvol werk in hun dagcentrum.

• Syria for life
• Dagcentrum Mozaïek Willebroek
• Ubuntu Festival
• Argos vzw
• Netwerk Bewust Verbruiken
• Sociale diensten vanuit de Rupelstreek 
• Booms Welkom
• Boempatat!
• Burgerplatform voor vluchteling Calais
• Burgerplatform voor vluchtelingen Brussel
• Burgerinitiatief voor daklozen Brussel
• Givemeshelter: daklozenorganisatie Antwerpen 
• Huis van het Kind: Koppels in begeleiding bij het HvhK kunnen zonder  

waarborg een Fietsotheekabonnement verkrijgen.
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Productiviteit

Het kloppend hart van ECOSO, dat zijn 8 Kringwinkels, een Fietsatelier, Fietsotheek, 
FietspunteneenHoutatelier.Allenmeteenanderefocus,maarwelmethetzelfdedoel:
mensentewerkstellen.Maarwezijnookfieropwatdezeactiviteitenbereiken.
Daaromenkelekerncijfersperactiviteit.

  Mechelen
  Sint-Katelijne-Waver
  Bonheiden
  Willebroek
  Londerzeel
  Zemst
  Rumst
  Kapelle-op-den-Bos
  Boom
  Niel
  Schelle
  Aartselaar
  Hemiksem

De Kringwinkel

De Kringwinkel
De Kringwinkel focust op enerzijds lokaal mensen tewerkstellen en anderzijds op lokaal hergebruik. 
We zamelen zo veel mogelijk herbruikbare en verkoopbare tweedehandsspullen in om ze te verkopen 
in 1 van onze 8 winkelpunten. Zo helpen we de afvalberg te verkleinen en geven we mensen met een 
afstandtotderegulierearbeidsmarkteen plaats om hun capaciteiten en talenten te ontwikkelen.  

Momenteel telt onze maatwerkgroep 8 Kringwinkels in Willebroek, Mechelen, Londerzeel, Rumst, Niel 
en Schelle. Wij bieden onze diensten aan aan 13 gemeentes en steden binnen het grondgebied dat ons is 
toegewezen door OVAM. Dat grondgebied telt meer dan 260.000 inwoners.

In 2019 haalden we 2.633.474kilogramgoederenop, dat is 2% meer dan het jaar daarvoor.  
Dat brengt ons op 7 kilogram hergebruik per inwoner van ons grondgebied, de doelstelling  
van OVAM voor het jaar 2022. 

Verzorgingsgebied De Kringwinkel
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waarvan 
2 miljoen kg  

een nieuw leven kreeg 
(+20% t.o.v. 2018)

Wat schonken onze gevers? 
 
Van de 2.633.474 kilogram ingezamelde goederen kreeg bijna 2 miljoen kilogram een nieuw leven.  
Een stijging van 20% met het jaar daarvoor.  
Onze inspanningen om onze afvalstromen zo veel mogelijk te beperken, lonen. 

Naast het inzamelen van goederen is er natuurlijk ook nog de verkoop van tweedehandsspullen.  
Onze omzet ging in 2019 10% omhoog tegenover 2018: samen verdienden onze winkels 2.354.683euro. 
Deze omzet werd gemaakt door 276.160betalendeklanten. 

Wat kochten onze klanten?

  Textiel (38%)
  Huisraad (18%)
  Meubelen (18%)
  Vrijetijd (13%)
  Elektro (6%)
  Huisraad (5%)
  Doe-het-zelf (1%)

  Meubelen (28%)
  Elektro (19%)
  Boeken, muziek, multimedia (15%)
  Textiel (13%)
  Vrijetijd (13%)
  Huisraad (10%)
  Vervoersmiddelen (1%)
  Doe-het-zelf (1%)

De Kringwinkel  
Ecoso, dat is ...

24
textielophalingen  

per jaar

8 winkels in 
13 gemeentes

met samen

260.000  
inwoners

Betaalbare 
tweedehandsgoederen  

van topkwaliteit

7 kg 
hergebruik per inwoner  

(= OVAM-norm)

2.633.474 kg
opgehaalde goederen  

in 2019  
(+2% t.o.v. 2018)

kg
 € 2.354.68  

omzet in 2019
(+10% t.o.v. 2018)

 top 3  
verkochte goederen

Textiel (38 %)
Huisraad (18 %) 
Meubelen (18 %)
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Fietsatelier
Net zoals de Kringwinkels, is het Fietsatelier lokaal diep geworteld.  
Het Fietsatelier bevindt zich in Mechelen en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vaste 
waarde. Die waarde wilden we dit jaar nog extra versterken: er kwam een nieuwbouw met 
nieuwe kantoren maar vooral: eennieuwefietsenwinkel.Metdezenieuwefietsenwinkel
willen we onze ambitie tonen: samen met de stad Mechelen uitbouwen tot een echte 
 Fietsstad voor élke Mechelaar.

We geloven meer dan 100 procent in  
defietsalsvervoersmiddelvandetoekomst.  
We bieden kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen 
aan, doen grote en kleine herstellingen en bieden 
ook fietsverhuur aan. We bieden deze diensten 
niet enkel aan in onze fietsenwinkel, maar baten 
ook het Fietspunt aan het station van Mechelen 
uit. De pendelaars voorzien we van een snelle en 
correcte service. 

Daarnaast zetten we ook in op bedrijven:  
we bieden lease-fietsen aan voor medewerkers.
Ook bij het Fietsatelier draait alles rond tewerk-
stelling. Hier krijgen 15 mensen de kans om aan 
zichzelf te werken, een vak leren – fietshersteller 
is een knelpuntberoep - , opnieuw een waarde-
volle plek op te nemen in de maatschappij en hun 
weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt als ze 
daar klaar voor zijn.

De omzet van het Fietsatelier stijgt met 4,35% tegenover 2018.

Naast de verkoop van tweedehandsfietsen,  
gaan we steeds op zoek naar nieuwe vormen  
van circulaire economie.  
 
Een goed voorbeeld daarvan is onze Fietsotheek, 
een deelsysteemvoorkinderfietsenopmaat
van 3 – 12jarigen. Voor 40 euro per jaar huur je 
een fiets voor je kind. Is de fiets te klein gewor-
den? Dan ruil je de oude in voor een andere.

De voordelen?

• Kinderen groeien snel, sneller dan hun fiets. 
Voor een klein bedrag per jaar heeft de klant 
altijd toegang tot een kwalitatieve kinder
fietsopmaat.

• Lage instapprijs = lage drempel.  
Samen met lokale partners zoals Sociaal Huis 
Mechelen proberen we die drempel nog te 
verlagen en zoveel mogelijk mensen toegang 
te geven tot ons deelsysteem.

• Geen aankoop van een fiets, maar een  
tweedehandsfietsdieeennieuwlevenkrijgt. 

De Fietsotheek is gestart in 2016 en gaat in stijgende lijn: de teller staat in 2019 op 219 abonnees.  
De vraag blijft stijgen dus gaan wij op zoek naar nieuwe manieren om de Fietsotheek  
de uitbreiding te geven die ze verdient.

  2018       2019   Omzet 2018: € 421.432,9     
  Omzet 2019: € 439.753,8

Verkoop  
fietsen

Verkoop  
onderdelen  
+ onderhoud

Verhuur fietsen  
+ fietsotheek 
+ fietskluizen  
+ waarborg 

Dienstverlening 
NMBS  

+ andere
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Houtatelier
In ons Houtatelier staan vakmannen klaar om jouw project in hout op maat uit te werken.  
Van trappen tot kasten, ze doen het allemaal.

Deze ploeg werkte actief mee met de afwerkingvandenieuwewinkelvanhetFietsatelier.  
De buitenschrijnwerkerij en een groot deel van de afwerking binnen namen ze voor hun rekening.  
Hierdoor kon in 2019 minder voor externe klanten gewerkt worden en daalde de omzet van  
het Houtatelier met28procenttot161.733,2euro. 

De medewerkers van het Houtatelier worden een dagje ouder en de instroom van nieuwe   
medewerkers die dezelfde kwaliteit van werk kunnen neerzetten, wordt steeds moeilijker.  
In 2020 zullen we samen, een aantal nieuwe toekomstscenario’s onderzoeken en uitzetten. 
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Financiële  
balans

In2019stijgenonzebedrijfsopbrengsten.Dat heeft 2 oorzaken:  
1.DefusiemethetFietsatelier en 2. Onze winkelverkoop is er op vooruit gegaan.  
Dat heeft op zijn beurt ook wat oorzaken: we hebben 10% meer goederen ingezameld,  
we hebben 7% meer verkocht in de winkels en onze tonnagevergoeding is ook gestegen met 7%.

Debedrijfskostenzijngestegenomwille van een stijging in de loonkost omdat we meer VTE’s hebben. 
Ook die kost is grotendeels te wijten aan de fusie met het Fietsatelier, maar eveneens aan de toegekende 
uitbreidingen van ons contingent lokale diensteneconomie en maatwerk van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast kent ook ‘Diensten en diverse goederen’ een flinke stijging. Dat ligt voornamelijk aan onze 
externe dienstverlening en de kosten gemaakt voor het CAMP2CAMP-project. 

Weeindigenmeteenpositiefresultaatvan293.000euro.
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ACTIVA Codes Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Vlottende Activa 29/58 4.185.722,05 3.693.853,00

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00

A. Handelsvorderingen 290   

B. Overige vorderingen 291   

    

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 281.545,92 300.206,00

 A. Voorraden 30/36 281.545,92 300.206,00

1. Bevoorrading 30/31 16.402,99 30.800,00

2. Goederen in bewerking 32   

3. Gereed produkt 33 3.350,56 1.208,00

4. Handelsgoederen 34 261.792,37 268.198,00

5. Onroerende goederen  
 bestemd voor verkoop

35   

6. Vooruitbetalingen 36   

B. Bestellingen in uitvoering 37   

    

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 383.868,23 364.129,00

A. Handelsvorderingen 40 298.413,92 261.793,00

B. Overige vorderingen 41 85.454,31 102.336,00

1. Niet-rentedragende vorderingen 415 0,00 0,00

    a) Vorderingen t.a.v. WSE 415.0   

    b) Overige niet rentedragende vorderingen 415.1   

2. Andere overige vorderingen 410/414 
416/419

85.454,31 102.336,00

    

VIII. Geldbeleggingen 50/53 59.752,25 111.181,00

A. Eigen aandelen 50   

B. Overige beleggingen 51/53 59.752,25 111.181,00

    

IX. Liquide middelen 54/58 3.402.072,60 2.851.169,00

    

X. Overlopende rekeningen 49 58.483,05 67.168,00

    

TOTAAL DER ACTIVA  8.903.314,87 8.315.454,00

ACTIVA Codes Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Vaste Activa 20/28 4.717.592,82 4.621.601,00

I. Oprichtingskosten 20

II. Immateriële Vaste Activa 21 10.617,81 4.292,00

III. Materiële Vaste Activa 22/27 4.661.872,37 4.578.675,00

A. Terreinen en gebouwen 22 3.424.795,41 3.296.195,00

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 3.424.795,41 3.296.195,00

2. Overige

B. Installaties, machines en uitrusting 23 311.352,21 333.072,00

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 311.352,21 333.072,00

2. Overige

C. Meubilair en rollend materieel 24 280.260,11 303.877,00

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 280.260,11 303.877,00

2. Overige

D. Leasingschulden en soortgelijke rechten 25 645.000,00 645.000,00

E. Overige MVA 26 464,64 531

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 464,64 531

2. Overige

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00

IV. Financiële Vaste Activa 28 45.102,64 38.634,00

A. Verbonden entiteiten 280/281 0,00 0,00

1. Deelnemingen in verbonden  
vennootschappen

280

2. Vorderingen 281

B. Andere vennootschappen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat

282/283 0,00 0,00

1. Deelnemingen 282

2. Vorderingen 283

C. Overige FVA 284/288 45.102,64 38.634,00

1. Aandelen 284 500 500

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 44.602,64 38.134,00
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PASSIVA Codes Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Voorzieningen + uitgestelde belastingen 16 368.158,66 382.538,00

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 368.158,66 382.538,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160   

2. Fiscale kosten 161   

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 368.158,66 382.538,00

4. Overige risico's en kosten 163/5   

 B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
           met terugnemingsrecht

168 0,00 0,00

Schulden 17/49 2.566.997,78 2.516.681,53

VIII. Schulden op meer dan één jaar 17 1.904.362,49 2.025.405,00

A. Financiële schulden 170/4 1.904.362,49 2.025.405,00

1. Achtergestelde leningen 170   

2. Niet achtergestelde obligatieleningen 171   

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 528.645,37 546.875,00

4. Kredietinstellingen 173 1.375.717,12 1.478.530,00

5. Overige leningen 174   

B. Handelsschulden 175 0,00 0,00

1. Leveranciers 175.0   

2. Te betalen wissels 175.1   

C. Ontvangen vooruitbetalingen  
op bestellingen

176 0,00 0,00

D. Andere schulden 179 0,00 0,00

1. Rentedragend 1790   

2. Niet rentedragend of gekoppeld aan een 
abnormaal lage rente

1791   

3. Borgtochten ontvangen in contanten 1792   

PASSIVA Codes Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Eigen Vermogen 10/15 5.968.158,43 5.416.231,47

I. Fondsen van de vereniging 10 0,00 0,00

A. Beginvermogen 100   

B. Permanente financiering 101   

    

II. Uitgiftepremies 11 0,00 0,00

    

III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 0,00

    

IV. Bestemde fondsen 13 782.717,15 760.717,15

A. Voor investeringen 130 0,00 0,00

B. Voor sociaal passief 131 782.717,15 676.122,34

C. Andere 132 0,00 84.594,81

    

V. Overgedragen resultaat 140 5.062.764,38 4.487.411,32

    

VI. Kapitaalsubsidies 15 122.676,90 168.103,00

 A. Ontvangen in contanten 151 122.676,90 168.103,00

1. Nationale Loterij 151.0   

2. Provincies 151.1   

3. VIPA 151.2   

4.  Pré-Vipa 151.3   

5.  INVEST WSE 151.4   

6. Overige kapitaalsubsidies 151.5/9 122.676,90 168.103,00

B. Ontvangen in natura 152 0,00 0,00
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Een plan voor 
de toekomst

PASSIVA Codes Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X) 42/48 557.065,13 445.379,00

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen 
het jaar vervallen

42 118.438,04 116.083,00

1. terug te betalen investeringstoelage VF 421   

2. andere schulden die binnen het jaar  
vervallen

422 118.438,04 116.083,00

B. Financiële schulden 43 0,00 0,00

1. Kredietinstellingen 430/8   

2. Overige leningen 439   

C. Handelsschulden 44 38.217,95 77.077,00

1. Leveranciers 440/4 38.217,95 77.077,00

2. Te betalen wissels 441   

D. Ontvangen vooruitbetalingen  
op bestellingen

46 0,00 0,00

E. Schulden m.b.t. belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten

45 387.337,14 250.557,00

1. Belastingen 450/3 44.395,82  

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 342.941,32 250.557,00

F. Andere schulden 48 13.072,00 1.662,00

1. Vervallen obligaties, coupons en borg-
tochten ontvangen in contanten

480/488   

2. rentedragend 489.0   

3. Niet-rentedragen of gekoppeld aan een 
abnormaal lage rente

489.1 13.072,00 1.662,00

X. Overlopende rekeningen 492/9 105.570,16 45.897,53

    

TOTAAL DER PASSIVA  8.903.314,87 8.315.451,00

Reserves: Vorderingen > 1 jr. + geldbeleggingen + 
liquide middelen - Schulden > 1 jr.

 1.557.462,36 936.945,00
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Door samen te werken met een diversiteit aan mensen 
aan onze gezamenlijke doelen.
ECOSO omvat op dit moment al een allegaartje van sociale tewerkstellingsvormen, 
maar wenst dit nog verder uit te breiden. Diversiteit is belangrijk in ECOSO om maxi-
maal talenten van mensen te kunnen herwinnen en mensen zinvol samen te laten 
werken aan de missie van de organisatie en aan ieders persoonlijk levenslooptraject. 
We willen zonder onderscheid een plaats bieden voor mensen die maatschappelijk uit 
de boot vallen en niet omwille van de sticker die de maatschappij plakt op mensen.

Door een brede waaier van activiteiten  
verder uit te bouwen.
ECOSO zal blijven streven naar zeer diverse activiteiten en klanten om een mooie 
 keuze aan jobs te kunnen bieden en om een optimale financiële risicospreiding te 
hebben.  Daarnaast wordt blijvend ingezet op verbetering en vernieuwing van de 
 activiteiten op het kruispunt van ecologisch en sociaal ondernemen.  
We zijn proactief op zoek, maar surfen ook mee op maatschappelijke tendensen  
en grijpen iedere kans op ontwikkeling van nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

Door een eenvoudige structuur, betrokken  
en plezierige cultuur te creëren.
De structuren binnen ECOSO dienen om verbondenheid te creëren en mensen  
te laten deelnemen en beslissen over de richting die de organisatie uitgaat.  
We willen samen werken aan een toffe werkomgeving, zinvolle arbeid en een  
plezierige werksfeer. Concreet gaat het m.b.t. de interne organisatie over een zo plat 
mogelijke structuur en communicatiestroom met hoge participatiemogelijkheden  
voor medewerkers en bestuur m.b.t strategie, innovatie en operationele werking.

Door relaties aan te gaan en netwerkgericht  
samen te werken.
M.b.t. de externe organisatie willen we een relationeel verbonden en afhanke-
lijke  organisatie zijn met de maatschappij. Met goede banden naar overheden, 
 ondernemingen, kennis-en maatschappelijke instellingen.  
Een web van contacten die op verschillende niveaus worden aangegaan.  
Iedereen is betrokken en geëngageerde partij en kan zijn steentje hier in bijdragen: 
medewerker op de werkvloer, vrijwilliger, administratieve ondersteuner, trajectcoach, 
directie en bestuur. Ieders inbreng is waardevol en noodzakelijk!
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Het ECOSO-DNA
In de sterk veranderende omgeving zullen de waarden uit het ECOSODNA   
debelangrijkstedrijfverenblijvenvoordetoekomstigeontwikkelingen.

Deze waarden zijn: zorg voor mensen (kansen 
geven & creëren), zorg voor het milieu  (circulair 
handelen), dicht bij de mensen (bereikbaar en 
participatief), verbindend  (samenwerken in- en 
extern), pionier (aansluitend op de maatschappij 
van morgen) en luis in de pels (signaalfunctie, 
vormgever).

We zijn er in de toekomst voor mensen die 
 maatschappelijk uit de boot vallen en bieden  
deze mensen met gepaste ondersteuning, meer 
kansen op deelname aan de maatschappij. 

Om dit doel te realiseren ontwikkelen we  
zinvolle arbeid in activiteiten die een extra  
meerwaarde bieden aan de samenleving.

We kunnen bovenstaande sociale en ecologische 
doelstellingen enkel realiseren door in de toe-
komst meer te werken vanuit het economische 
én maatschappelijke perspectief. Betekenisvol 
ondernemen om maatschappelijk waardevoor
uitgang te creëren wordt daarom een centraal 
gegeven in de organisatie. Hierbij wordt een echte 
bedrijfseconomische spil de motor om de andere 
maatschappelijke doelen te kunnen realiseren.

Hoe gaan we dit doen?

Door betekenisvol ondernemerschap uit te dragen.
Deze vorm van ondernemerschap is succesvol door de mate waarin ECOSO 
 maatschappelijke waarde en vooruitgang kan creëren en een positief verschil kan  
maken die de leefwereld van mensen significant kan verbeteren.

Door een economisch solide en stabiele positie te 
 behouden en verder uit te bouwen.
Het aandeel aan inkomsten uit activiteitenomzet zal moeten stijgen om de dalende 
gesubsidieerde middelen binnen de bedrijfsopbrengsten te kunnen opvangen.
We werken aan kostenbeheersing door de interne ondersteunende processen te 
stroomlijnen en zeer efficiënt en effectief te maken. Sommige kosten en investeringen 
zullen optimaler renderen in samenwerking met andere organisaties.

Door duurzaamheid verder te verankeren.
Alle bedrijfsprocessen dienen te worden opgezet met respect voor de leefbaarheid 
van mens en planeet. Duurzaam ondernemen is geen afgelijnd concept, het is een 
manier van zijn, van werken en permanent vooruit kijken.
In de toekomst zal ECOSO blijven streven naar verbetering in verschillende duurzame 
ontwikkelingsdoelen, maar met een voorkeur op de ontwikkelingsdoelen die dichtst 
aanleunen bij onze missie.
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