Chocolade helpt
Verhalen vanop TWERK

“Sinds mijn achtste wou ik al chocolatier worden.
Dat is me nu gelukt. Werken bij TWERK past me
prima. Hier kan ik ook oefenen om mijn emoties
te herkennen en er positief mee om te gaan”
- Gory, sinds 2019 in dienst.
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Ambachtelijke pralines in mooie doosjes

“De begeleiders hier hebben kaas gegeten van autisme. En ze maken
tijd. Dat begrip, dat voel ik hier. Ik had het deze morgen bijvoorbeeld
een beetje lastig. Voor zo’n situaties hebben wij een stresslijst die we
kunnen invullen. Dan kunnen we even nadenken hoe we ons voelen
en hoe dat komt. Dan praten we dat uit en dan kan ik weer verder.”
– Nicolas, in dienst sinds 2019
2

Meer mensen met autisme beter aan TWERK zetten, daar is het
ons om te doen.
TWERK is een van de weinige maatwerkbedrijven in Vlaanderen voor
mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Op TWERK spelen mensen
met ASS de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven. TWERK
ontwikkelt hun talenten, geeft ze een zinvolle job en loon naar werken. Een
job bij TWERK zorgt voor de broodnodige structuur, waardering en goesting
in hun leven.

TWERK wil mensen gelukkig maken. Met chocolade, en met
werk.
TWERK maakt chocolade met én voor de beste mensen. In alle processen
betrekken we onze medewerkers zo goed mogelijk: van ontwerp van
verpakking, gieten van chocolade en pralines, het verpakken zelf, over
administratie, communicatie, techniek, voorraadbeheer, orderverwerking
tot facturatie, website-ontwikkeling en automatisering. We ontwikkelen
de talenten van elke medewerker, zoeken en vinden voor haar of hem een
plaats in onze processen, en passen er misschien zelfs onze manieren van
werken voor aan. Iedereen wordt individueel en heel persoonlijk begeleid in
die groei.

Een uniek bedrijf, een uniek aanbod
TWERK is als maatwerkbedrijf in volle groei. Op dit ogenblik geven we werk
aan 30 mensen met ASS, begeleid door een team van 7 ergotherapeuten,
orthopedagogen en administratieve medewerkers. TWERK is dus een KMO
van behoorlijke omvang.
Daardoor zitten we in een heel speciale marktpositie. We hebben een heel
hoge capaciteit om ambachtelijke en gepersonaliseerde chocoladeproducten
te maken. Op 1 jaar verwerken we meer dan 1.000 orders, goed voor 66.000
holle paaseitjes, 168.000 gevulde paaseitjes, 79.000 logopralines en andere
gepersonaliseerde chocolade, 778 kg pralines, meer dan 100.000 sintjes en
pietjes, 40.000 speculaasjes en 7.000 marsepeintjes.
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Doosjes geïllustreerd door Liesbet Slegers

Nick is een ‘ancien’ op TWERK. Nick is er al sinds 2003 aan de slag. Hij heeft alle
stappen in het ambachtelijke proces van chocolade en speculaas in de vingers. Nick
is specialist in het allerfijnste werk. Als hij pralines maakt, zijn die randjes heel
fijn afgewerkt. Dan ziet er dat allemaal heel mooi uit. Hij heeft eigenlijk niet het
diploma van chocolatier, zegt hij. Maar dat is helemaal niet erg. Nick is chocolatier
door ervaring, zegt hij, en hij gloeit van trots.
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Fairtrade in ’t kwadraat
TWERK garandeert aan zijn medewerkers een goede job en een goed loon.
We vinden het daarom niet meer dan logisch dat ook onze cacaoproducenten
in het zuiden dat verdienen, en daarom werken we alleen maar met de
strengst gecertificeerde Fairtrade grondstoffen. TWERK is Fairtradeambassadeur van de stad Herentals, en werd in 2020 gecertificeerd als
volwaardig Fairtrade-producent, wat uniek is voor een klein maatwerkbedrijf.
Dat label doet onze chocola nog (h)eerlijker smaken. Als u voor TWERKchocolade kiest, zorgt u dus mee voor meer duurzame tewerkstelling in
Noord en Zuid.

Het ideale personeels- en relatiegeschenk
De chocolade van TWERK smaakt niet alleen (h)eerlijk, maar is ook het
ideale (relatie)geschenk voor bedrijven. Een bedrijf dat TWERKchocolade
aan zijn klanten, personeel of andere relaties geeft, onderstreept daarmee
zijn principes op vlak van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen en steunt daarmee een uniek sociaal project-met-een-verhaal.
En dat wordt geapprecieerd door iedereen die onze chocolade proeft.
We gaan dus heel graag aan de slag voor allerhande kleine én grote
bedrijven, overheden en organisaties. We zorgen bv. voor meer dan 9.000
gepersonaliseerde sinterklaaspakketjes voor de Stad Antwerpen, 6.000
paasgeschenkjes voor VDAB en 6.500 tabletten voor Janssen Pharmaceutica.
Per jaar proeven meer dan 120.000 mensen van onze TWERKchocolade.

Ook een maatwerkbedrijf innoveert
TWERK is ook creatief. We zorgen voor mooie en frisse ontwerpjes voor
logochocolade, pralines en verpakking. Maar ook in onze processen kunnen
we creatief schakelen. Zo ontwikkelden we samen met illustratrice Liesbet
Slegers een uniek covid-proof sinterklaastablet dat in elke brievenbus past.
Een ideaal cadeautje voor thuiswerkers in rare tijden.
Tegelijk onderzoeken we hoe we gepersonaliseerde chocolade op een nog
hoger niveau kunnen brengen. Zo experimenteren we met ideeën rond
gepersonaliseerde chocolade met de nieuwste 3D-frees- en vormtechnieken.
TWERK gaat dus een spannende tijd tegemoet.
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Speciale SDG-pralines

Een worteldoosje voor Pasen

De unieke en heerlijke “Walterkes”

Walter kwam in 1995 op 41-jarige leeftijd in dienst bij TWERK na een lange zoektocht naar
een goede job. Hij vond er een veilige, voorspelbare en gestructureerde werkomgeving en kon
er eindelijk zijn talenten ontplooien. Het was misschien wat zoeken, maar Walter kon goed één
speciale praline maken: hij stak een rondje marsepein uit, doopte het in chocolade en tekende
er een "W" op. Het “Walterke” was geboren, en Walter was er héél trots op. Walter ging in 2016
met pensioen. Hij mist TWERK, en TWERK mist hem, maar we blijven zijn praline maken. Op die
manier is Walter nog elke dag aanwezig op TWERK.
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Chocolade geeft je een opkikker, soms wat troost,
misschien een beetje geluk.
En chocolade betekent nog veel meer voor TWERK. Onze medewerkers met
autisme zijn trots op de producten die ze vervaardigen en het werk dat ze
doen. Dat werk zorgt mee voor structuur in hun leven, een zinvolle bezigheid,
en doet hen groeien in hun leven.

De TWERKchocolade helpt dus op heel veel manieren.
Maar TWERK kan ook uw hulp gebruiken.
De crisistijd treft iedereen, en heeft ook voor TWERK financiële gevolgen.
Om te kunnen blijven werken vragen we uw steun.
• Een fiscaal aftrekbare gift is altijd welkom op rekeningnummer
		 IBAN BE73 8334 9446 6860 – BIC GKCCBEBB.
		Bij giften boven 40 EUR sturen we u in februari van het jaar nadien 		
		een fiscaal attest. We hebben ook een speciale website waar u
		 online kan doneren en meer over onze projecten verneemt.
		 Surf naar www.chocoladehelpt.be.
• U kan met uw bedrijf ook partner of sponsor worden van TWERK.
		
Vanaf 500 EUR hebben we interessante sponsorvoorstellen
		 voor uw bedrijf, maar u kan ook uw naam verbinden aan één van
		 onze specifieke projecten. Neem zeker contact op
		via chocoladehelpt@twerk.be.
• En uiteraard kan u al uw chocolade bestellen bij TWERK.
		 Ons hele gamma vindt u op onze website www.twerk.be.

“Elke medewerker heeft het recht om te ervaren dat hij of zij sterk genoeg is, op welke
manier dan ook. Om in zijn of haar waarde gezien en gelaten te worden. Om op het
werk veel momenten te mogen beleven waar hij of zij zich gewaardeerd voelt en daar
blij van wordt. Dat moet de essentie zijn van werken in de sociale economie. En die
essentie komt op TWERK tot uitdrukking in zorgvuldige aandacht en kleine keuzes die
een groot verschil maken.” – Anneleen, teamcoördinator
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Contact en info
TWERK vzw
Collegestraat 16
2200 Herentals
BTW BE 0447 553 545
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Algemene info:
+32 (0)14 23 32 28 of twerk@twerk.be
Alle bestellingen:
+32 (0) 468 10 21 21 of verkoop@twerk.be

Vind jij TWERK zo leuk dat je graag
iets extra's wil doen? Scan deze code
en doe een vrije gift aan TWERK.
We zullen je heel dankbaar zijn!

Goed om weten:
giften via Payconiq zijn
- voorlopig - niet fiscaal
aftrekbaar. Wens je toch
een attest? Ga dan naar
www.chocoladehelpt.be
en doe je gift online.

Ontdek www.twerk.be
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Vlaanderen

is duurzaam ondernemen

Venture Philanthropy Fonds
Een Fonds van de Koning Boudewijnstichting
met de steun van BNP Paribas Fortis Private Banking

‘Duurzaam drukwerk’ is voor zwartopwit geen vage
slogan maar sinds jaar en dag een voorwaarde!

Colofon
• Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bart Michiels voor TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals
• Fotografie: Frank Toussaint & MeTTeS fotografie
• Vormgeving: Idée Fabriqué
• Gedrukt op duurzaam en gerecycleerd papier
©TWERK vzw, februari 2021

www.twerk.be

www.ideefabrique.be

TWERK werkt dankzij:

