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MISSIE
TWERK vzw is een kenniscentrum en sociale werkplaats in Herentals. Mensen met een
autismespectrumstoornis (ASS) spelen er de hoofdrol, en TWERK speelt op zijn beurt een hoofdrol in
hun leven.
De hoofddoelstelling van TWERK: mensen met ASS een zinvol leven, zinvol werk én loon naar
werken geven.
TWERK vertrekt vanuit een holistische benadering van mensen met autisme: een benadering die
leven, wonen en werken integreert. De methodiek van TWERK is een referentie op het vlak van
omgaan met mensen met autisme. Op TWERK gebeurt alles door, met en voor mensen met ASS: van
chocoladeproductie, design en verpakking op maat over administratie, ICT, schoonmaak en transport.
W AT DOEN W E?
Op TWERK integreren we coaching en begeleiding van mensen met ASS (en hun familiaal en sociaal
netwerk) met werk dat zin geeft. Zin in werken én zin in leven.
Dat doen we via de uitbouw van een Kenniscentrum Autisme, via de ontwikkeling van een uniek
woonproject (TWONEN – serviceflats voor mensen met autisme) en in een sociale werkplaats:
een atelier waar we o.a. chocolade personaliseren en verpakken op maat van de klanten.
Onze collega’s krijgen zo een betekenisvolle dagbesteding, structuur, zekerheid en veiligheid – iets
waar mensen met autisme nòg meer nood aan hebben dan anderen. Hierdoor worden ze niet aan hun
lot overgelaten, kwijnen ze niet weg op hun kamer, lopen ze niet verloren in een complexe wereld,
verzeilen ze niet in dagopvangcentra of in de psychiatrie. Sterker nog, ze krijgen loon naar werken,
ontwikkelen hun vaardigheden en talenten en voelen zich volwaardig deel van onze samenleving. Een
aantal onder hen krijgt daardoor zelfs kansen op de reguliere arbeidsmarkt.
Bovendien verkopen we wat we produceren. Zo kunnen we onze activiteiten onderhouden en
uitbouwen én onze collega’s een billijk loon geven.
De recente -eerder negatieve- evoluties op het vlak van subsidiëring zorgen ervoor dat onze
‘economische poot’ nog belangrijker wordt. Ook als sociale werkplaats willen (en moeten) we
innoveren om onze activiteit te kunnen verderzetten en onze collega’s een duurzame toekomst te
geven.
ONZE DROOM
Innoveren kunnen we door de aankoop van een snijplotter. Onze collega’s ontwerpen op dit
ogenblik zelf de verpakkingsmaterialen voor onze chocoladeproducten, maar het uitsnijden,
montageklaar maken én monteren van het papier en karton gebeurt manueel.
Door een snijplotter zou een nieuwe wereld opengaan: vergelijkbaar met een digitale printer, zorgt dit
digitale apparaat voor automatisering en precisering van het snijwerk, in grote en kleine volumes. Op
die manier kunnen we veel manueel werk besparen, fouten en frustraties reduceren, de
intellectuele talenten van onze collega’s beter inzetten en andere vaardigheden op vlak van
digitalisering aanscherpen. En vooral: mooiere producten maken. Dat zorgt niet alleen voor
fierheid op het productieproces en het eindresultaat (want we kunnen met high-tech apparatuur aan
de slag), maar ook voor een meer duurzame toekomst voor onze medewerkers en TWERK zelf.
Voor beter werk, kortom.
“GEEF IEMAND EEN VIS EN HIJ HEEFT ETEN VOOR 1 DAG. LEER IEMAND VISSEN EN HIJ HEEFT ETEN VOOR EEN
HEEL LEVEN,” LUIDT HET CHINEES SPREEKWOORD. DOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN SNIJPLOTTER GEVEN
WE NIET ALLEEN EEN “VISSERSBOOT” AAN MENSEN MET ASS, MAAR OOK GARANTIES OP
ONTWIKKELING, VERNIEUWING EN EEN DUURZAME TOEKOMST.

