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BLENDERS wil een sensor zijn voor relevante 
noden en kansen in de samenleving,

en een platform om hiervoor samen met 
partners innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen. 

We schalen deze innovaties vervolgens op via 
impact-gedreven businessmodellen.

Innovation by all, for all



KORTE SAMENVATTING

• 2019 stond nog in het teken van de transitie van SPK naar BLENDERS 
die in 2018 opgestart werd. We profileren ons steeds nadrukkelijker 
als een innovatieplatform dat impactvolle ideeën ontwikkelt en test,  
en waar mogelijk laat incuberen tot nieuwe ondernemingsactiviteiten.

• Inhoudelijk hadden de activiteiten in 2019 vooral betrekking op vier 
domeinen: vrijetijdsbeleving van kinderen, activeren van kwetsbare 
mensen, natuurontwikkeling in de urbane omgeving, en 
ondernemingen verduurzamen als bloeiende organisaties.

• Via diverse projecten legden we in 2018 en ‘19 de basis voor 
impactvolle ontwikkelingen waarvan we in 2020 en volgende de 
vruchten hopen te plukken (zowel voor onszelf als de samenleving). 

• In november 2019 richtten we een nieuwe BV Blend2Grow op, een 
sociale onderneming waarin we de Hop Up activiteit onderbrachten.



Vrijetijdsbeleving 
van kinderen



PURPOSE

• Kinderen groeien op in een wereld waarin de vrijheid 
om te ravotten, rond te hangen en op ontdekking te 

gaan, verdwijnt. Dit beknot de natuurlijke creativiteit 
van kinderen. 
Blenders wil kinderen weer ruimte geven voor vrij 

spel, zodat ze hun volle potentieel kunnen 
ontwikkelen.

• Hiertoe ontwikkelen we methodieken en producten, 

en begeleiden en ondersteunen we aanbieders van 
vrije-tijdsactiviteiten voor kinderen (en hun 

besturen).



HOP UP

• Verdere marktontwikkeling na succesvolle 
opstart in 2018

• Focus op Vlaanderen, eerste 

kennismaking met NL-markt

• Organisatie workshops, 
‘playdates’, deelname beurzen, …

• Bedrijfsactiviteit ondergebracht 

in BV Blend2Grow vanaf nov ’19



BLIKOPENER

• Ontwikkeling nieuwe methodiek 
om mensen met migratie-

achtergrond als vrijwilliger 
kennis te laten maken met de 
buitenschoolse kinderopvang

• Speelpakketten als verbindend 
element

• 20-tal duo’s (vrijwilliger-
begeleider) succesvol begeleid

• Methodiek door ESF gevalideerd 



MENTES

• Blenders zette de schouders mee onder 
oprichting nieuwe Vlaamse ondersteunings-

structuur voor de kinderopvang, Mentes

• Begeleiding BKO-organisaties
in provincie Antwerpen

• Ondersteuning lokale 

besturen voor kinderopvang

• Organisatie Dag van de 
Begeleidsters



OVERIG

• Intensieve analyse van 
buitenschoolse kinderopvang 

in opdracht van stad 
Antwerpen

• Coachingsopdrachten 

coördinatoren en 
begeleidingsteams BKO

• begeleidingen en assessments 
EVC ‘begeleider 

buitenschoolse opvang’ i.s.m. 
Vormingscentrum Hivset



Activeren van
kwetsbare mensen



PURPOSE

• Veel mensen missen kansen om voluit hun talenten 
in te zetten en volwaardig te participeren in de 

samenleving. Om een veelheid van redenen. Teveel 
potentieel gaat op die manier verloren. 
Blenders wil methodieken ontwikkelen, testen en 

implementeren, gericht op inclusie van kwetsbare 
mensen.

• Via diverse wegen trachten we mensen te 

versterken en te verbinden. Zoals steeds werken we 
daarbij samen met tal van relevante partners.



DIGIDAK

• We blijven sterk inzetten op digitale vaardigheden 
als een hefboom voor inclusie

• Laagdrempelige aanpak gebaseerd op eenvoudige 

initiaties en vrije inloop,
met vrijwillige lesgevers

en begeleiders

• Werking in 17 gemeenten,
> 150 vrijwilligers
> 1000 unieke bezoekers

> 7500 inloopmomenten



JONG DIGIDAK

• Vormingen en 
workshops

voor
jongeren
en

begeleiders



STORY OF MY LIFE

• Trajecten met niet-
begeleide minderjarige 

vluchtelingen

• Verhalen vertellen via 
digitale tools

• I.s.m.



UNIGO

• Werking in kwetsbare wijken en buurten

• Outreachend buurtonderzoek

• ’Asset Based Community Development’, appreciative 
inquiry aanpak

• Digitale skills als hefboom

• Dessel-Brasel, Hasselt-Kuringen

• I.s.m. sociale huisvesting 
(De Ark, Cordium) & lokale 
relevante actoren

• Krachtige impact



K.ENTERWERK

• Preventie vroegtijdige schooluitval bij jongeren

• Kwetsbare jongeren aanspreken op verantwoordelijk-
heid en ondernemerschap

• Inspiratie: Les Compagnons du Devoir (F)

• Eerste samenwerking met 
secundaire scholen in Diest

• Bedrijven tonen interesse om 

jongeren in te zetten



ARMEN TEKORT

• Vertaling van Antwerps project 
naar rurale Kempense context

• Duo’s van ‘kanszoekende’ en 

‘kansbiedende’ buddy’s

• Degelijk uitgebouwde opleiding 
voor kansbiedende buddy’s

• Buddy-trajecten van 2 jaar

• Opgestart in Leader-gebied 

‘Kempen Oost’ (Arendonk, Ravels, 
Retie, Dessel, Mol, Balen)



OVERIG

• Fit2Care: pilootproject in AZ Herentals gericht op 
preventie stress & burnout bij zorgprofessionals 

• Ondersteuning vzw Huis van Dialoog met uitbouw 

werking Villa Mescolanza (Turnhout)

• Begeleiding Scherpenheuvel-Zichem bij integratie 
stads- en OCMW-diensten

• Begeleidingstraject 
Herselt: opmaak 

omgevingsanalyse 
en faciliteren 
participatieve 

workshops



Natuur in de
urbane omgeving



PURPOSE

• Van de natuur wordt verwacht dat ze oplossingen  
biedt voor het klimaat, geestelijke en fysieke gezond-

heid, gezonde lucht, bestuivers in de landbouw, … 
Telkens gaat het om mensen: de natuur moet iets 
doen voor mensen. Maar we hebben ‘de natuur’ 

weggestopt in natuurgebieden, in eilanden weg van 
dorpen en steden.

• Bij BLENDERS willen we oplossingen zoeken om de 

natuur terug te halen tot bij de mens, naar de urbane 
leefomgeving. Het moet daarbij gaan om een 

hoogwaardige natuurkwaliteit, doorheen de hele stad 
of gemeente als één aaneengesloten netwerk. 



2B CONNECT

• Afronding van dit Interreg VL-NL project

• Vele tientallen consulenten werden opgeleid in 
ecologisch natuurbeheer voor bedrijventerreinen

• In 2019 faciliteerde Blenders ook een aantal 

herinrichtingswerken bij bedrijven in Beerse



BEDRIJVEN EN BIODIVERSITEIT

• Blenders werkte mee aan enkele opdrachten voor 
biodiversiteit op bedrijfsterreinen via Corridor cvba

• De Vlaamse Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit 

kwam mede dankzij Blenders’ input tot stand

• Daarnaast is Blenders 
ook partner bij een 

groot meerjaren-
programma om de 
terreinen van de 

kennisinstellingen 
VITO en SCK in Mol 

ecologisch te beheren.



VERGROENINGSPROJECTEN

• We bereidden concrete nieuwe ontwikkelprojecten 
voor om op het grondgebied van een gemeente/stad 

rigoureus voor hoogkwalitatieve natuurontwikkeling 
te gaan

• Diverse gemeenten

tonen interesse, 
maar we willen
eerst de haalbaar-

heid aantonen 
op pilootschaal

(Beerse en Turnhout)



Ondernemingen
verduurzamen als

bloeiende organisaties



PURPOSE

• Bedrijven hebben er alle belang bij om voluit te 
kiezen voor duurzaamheid in hun strategie en alle 

facetten van de bedrijfsvoering. Niet alleen omdat 
steeds meer klanten het vragen, medewerkers het 
verwachten, financiers het eisen en wetgevers het 

opleggen. Ook omdat onderzoek aantoont dat 
duurzame bedrijven het financieel beter doen.

• Blenders wil ondernemers helpen in de transitie naar 

’flourishing organisations’, ondernemingen die voluit 
werken aan een betere toekomst voor al hun 

stakeholders.



SUSTATOOL

• Met steun van de Vlaamse overheid inspireren en 
begeleiden we enkele tientallen organisaties in te 

toepassing van de ‘sustatool’ methode. Die helpt om 
op een gestructureerde wijze duurzaamheid in de 
bedrijfsvoering op te nemen.



IMPACTGEDREVEN OPLEIDINGEN 

• We organiseerden diverse opleidingen in 2019, 
gericht op organisatie- zowel als persoonlijke 

ontwikkeling

• Flourishing Organisations, Blending Stories, 
Systemisch 

Leiderschap,
Let’s Breathe,
en Impact

Bootcamps



IMPACTGEDREVEN EVENTS

• Let’s Blend Event: duurzaam ondernemen

• Let’s Blend Event: SDG City Talk 
i.s.m. Filmfestival MOOOV 

• Samen met Thomas More, Netropolix en Salar 

organiseerden we Trans4MORE in het thema van 
Flourishing

Organisations
voor 300+
aanwezigen 



NIEUWE ONTWIKKELINGEN

• We werkten mee aan volgende ontwikkelprojecten 
met de steun van Europa:
• GrowIn4.0: KMO’s vertrouwd maken met Industrie 4.0 

(i.s.m. OMC e.a.)

• Futures By Design: de kracht van data ontsluiten voor KMO’s 
(i.s.m. OMC e.a.)

• Waterstofregio2.0: regionaal ecosysteem versterken van bedrijven 
met interesse in waterstof (i.s.m. WaterstofNet e.a.)

• Grenzeloos Biobased Onderwijs: onderwijsprogramma’s Biobased 
Economy afstemmen op vraag uit bedrijfsleven
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BLENDERS
Spin-offs



STRATEGISCHE PARTNERS




