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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

• 2020… een jaar met grote disrupties. Hoewel enkele activiteiten sterk 
geïmpacteerd werden door de Covid-crisis, bood deze uitzonderlijke periode 
ook veel nieuwe inspiratie en creëerde het ruimte voor tal van nieuwe 
ontwikkelingen.

• Ons innovatie- en incubatiewerk speelt zich geleidelijk meer af op het domein 
van inclusie: arbeidsparticipatie voor mensen met een migratie-achtergrond, 
een positieve aanpak voor jongeren die zich niet thuis voelen in het 
schoolsysteem, kansen voor kwetsbare mensen en wijken, inclusief 
ondernemen, digitale vaardigheden en e-inclusie, …

• Daarnaast blijven we breed inzetten op uitdagingen als biodiversiteit, zinvolle 
vrijetijdsbeleving van jonge kinderen, impactgedreven ondernemerschap, …

• We legden de basis voor een belangrijke strategische ontwikkeling: in 2021 zal 
Blenders integreren met haar eigen dochter-onderneming WEB tot één 
krachtige impact-organisatie.



E-INCLUSIE



PURPOSE (WHY?)

• In het coronajaar 2020 is meer dan ooit gebleken 
hoe belangrijk digitale vaardigheden en toegang zijn 
om volwaardig te participeren in de samenleving. 

• Blenders ontwikkelde jaren geleden Digidak als 
model voor een laagdrempelige toegang tot ICT en 
ICT-vaardigheden. We blijven Digidak versterken en 
verbreden om een ruime opschaling mogelijk te 
maken en zoveel mogelijk mensen digitaal te 
versterken.



REGULIERE DIGIDAK

• Dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers en een krachtig 
kernteam van professionals bereiken we in een 20-tal 
gemeenten vele honderden bezoekers in kortdurende 
initiatielessen en op de vrije inloop.

• Noodgedwongen werden vanaf maart de meeste Digidak-
locaties gesloten. Het kernteam voorzag in tal van vervangende 
initiatieven: helpdesk-functie, filmpjes en ander 
instructiemateriaal op de website, actieve ondersteuning bij de 
zoektocht naar tweedehands ICT-materiaal voor leerlingen, … 
We ontwikkelden een corona-proof contactloos digipunt om 
toch dicht aanwezig te zijn bij de meest kwetsbare gebruikers. 

• Onze experten werden een vaste waarde in de Vlaamse 
taskforce e-inclusie met het oog op een bundeling van 
krachten en een actieve beleidsadvisering.



ANDERE DIGIDAK-DIENSTEN

• Voor kinderen, jongeren en hun begeleiders boden we Jong 
Digidak workshops, trainingen, STEM-trajecten en zomerscholen 
aan met het oog op ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

• We stoomden een ambitieus projectvoorstel klaar om een 
specifiek aanbod te ontwikkelen voor jongeren uit het BuSO 
onderwijs, dat start in 2021.

• Voor een aantal professionele organisaties verzorgden we 
betalende online ICT-basisopleidingen; deze dienstverlening 
bouwen we in 2021 verder uit (Digidak PRO).

• We ondersteunden lokale overheden bij de opmaak van een 
actief e-inclusiebeleid.

• We intensifieerden onze samenwerking met o.a. Beego, Centra 
voor Basiseducatie, Agentschap Inburgering & Integratie, e.a.



INNOVATIEPROJECTEN

• We dissemineerden de digital storytelling methodiek 
ontwikkeld in Story of my Life.

• Samen met enkele buitenlandse partners 
ontwikkelden en startten we het project 
Keeping Employees on Board, met het oog 
op het versterken van de 21e eeuwse 
vaardigheden bij (kwetsbare) medewerkers in organisaties.

• Het EU-project Connect://able focust zich op het ontwikkelen 
van creatieve leeractiviteiten die digitale vaardigheden en 
sociale inclusie verbeteren. Dit innovatieproject wordt geleid 
door de Bibliotheek van Bergen (N), Blenders is partner.



NIEUW PARTNERSCHAP

• We startten een boeiend partnerschap met INTRACTO, een 
sterk groeiend digital agency met roots in de Kempen.

• Onder de noemer ‘Iedereen Digitaal Mee’ wil Intracto de 
toegang tot digitale kennis en toestellen ondersteunen waar 
nodig, ook voor kwetsbare mensen in de maatschappij. 
Digidak is Intracto’s partner om hierop in te zetten.



INCLUSIE



PURPOSE (WHY?)

• 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 maximale inclusie.

• Via diverse wegen trachten we mensen te 
versterken en te verbinden. Zoals steeds werken we 
daarbij samen met tal van relevante partners.



INCLUSIEVE BUURTEN

• In samenwerking met huisvestingsmaatschappijen De Ark en 
Cordium schaalden we onze outreachende buurtwerkingsaanpak
verder op met werkingen in Dessel, Hasselt en Bilzen.

• In samenwerking met de Stuyverij (Kortrijk) werkten we aan de 
Stuyfplek-methodiek en vertaalden we die naar de lokale context 
in Turnhout, Lier (BLOOOM vzw) en Borgerhout (de Krone vzw) 
in een nieuw innovatieproject voor een krachtgerichte aanpak 
naar kwetsbare mensen.



INCLUSIEVE BUURTEN

• In Diest werkten we mee aan 
het op weg zetten van het 
burgerinitiatief ‘Kwartiermakerij’, 
een innovatieve manier van
participatieve stadsontwikkeling.

• Met enkele Vlaamse organisaties legden we de basis voor een 
community platform van changemakers.

• Samen met het huis van dialoog 
in Turnhout faciliteerden we de 
verbinding tussen verenigingen 
van mensen met een migratie-
achtergrond en andere 
verenigingen die werken rond 
diversiteit en inclusie.



INCLUSIE & JONGEREN

• Via het innovatieproject K.Enterwerk 
testten we een nieuwe kracht- en 
passiegerichte benadering van 
jongeren die dreigen uit de boot te 
vallen in het onderwijs of van mensen 
die om tal van redenen zich niet thuis 
voelen in hun huidige situatie. We 
zetten hun talenten deeltijds in bij 
passende ondernemingen.

• We begeleidden reeds een 25-tal 
mensen op deze manier.



INCLUSIE OP ARBEIDSMARKT

• We zetten het innovatieproject Blikopener verder om vrouwen 
met een migratie-achtergrond als vrijwilliger kennis te laten 
maken met zorgtaken in kinderopvang, kleuteronderwijs of 
ouderenzorg; dit als een nieuwe dienstverlening in wording.

• In het nieuwe project One of Us exploreerden we 
mogelijke oorzaken voor een lagere arbeids-
participatie van hoger opgeleide vrouwen met 
migratie-achtergrond, om op basis daarvan een 
innovatieve dienstverlening uit te testen vanaf ’21.

• Samen met vzw WEB initieerden en structureerden we een 
Social Impact Bond project voor de begeleiding naar werk van 
erkend arbeidsongeschikte werkzoekenden, i.o.v. VDAB.



INCLUSIE KWETSBARE MENSEN

• Voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden in de 
Noorderkempen en in het Waasland begeleidden we de opzet 
van het Geïntegreerd Breed Onthaal: een goed op elkaar 
afgestemde dienstverlening vanuit lokale overheden, 
ziekenfondsen, CAW, e.a. voor elke burger.

• We schaalden de Antwerpse methodiek ArmenTekort verder op 
in de regio Kempen: vele tientallen mensen namen deel aan 
infosessies en/of een online buddy-opleiding, en startten 
vervolgens een tweejarige ‘gearrangeerde’ vriendschap met 
een kanszoekende buddy. We werkten ondertussen verder 
aan een verduurzaming 
van de werking.



ZINVOLLE 
VRIJETIJD 
KINDEREN



PURPOSE (WHY?)

• 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).



DOEDOOS

• In volle corona-lockdown lanceerden we een nieuw product: 
de DoeDoos, een doos vol verrassende materialen om te 
knutselen. Helemaal volgens de open-eindespeelfilosofie.

• We ontwikkelden het concept, een webshop, de marketing en 
supply chain (met inzet van sociale tewerkstelling). 

• Na een eerste succesvolle DoeDoos Allemaal Beestjes volgden 
nog Galaxy, Op Drift (i.s.m. Lynn Bruggeman, auteur van Vuile 
Vingers) en Zoem (i.s.m. Technopolis). 

• Beschikbaar in S, L en XL-versies (afh. van groepsgrootte). 



HOP UP

• Hop Up werd eind 2019 ondergebracht in de BV Blend2Grow.
• De verkoop in 2020 werd sterk geïmpacteerd door corona: 

playdates in scholen of kinderopvang mochten niet doorgaan,  
alle beurzen werden geannuleerd, klanten hadden geen mentale 
ruimte om zich hierop te richten. Dit leidt tot 1,5 à 2 jaar 
vertraging t.o.v. het oorspronkelijk businessplan.

• We stelden zelf Hop Up Playgrounds gedurende 14 weken gratis 
ter beschikking voor noodopvang op meer dan 20 plaatsen.



MENTES

• Het Vlaams ondersteunings-
netwerk kinderopvang Mentes,
waarin Blenders partner is, 
kreeg verder vorm. 

• We voorzagen ondersteuning
in groep of individueel, voor 
een 40-tal opvanginitiatieven 
in de provincie Antwerpen.

• Het boomhutportret brengt 
alle domeinen van de 
begeleiding passend in kaart. 

 

Door Mattias De Leeuw 

 



BIO-
DIVERSITEIT



PURPOSE (WHY?)

• 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. 



NATUUR IN BEERSE EN TURNHOUT

• De afgelopen jaren hebben we een pioniersrol gespeeld rond 
natuur in openbaar groen en in industrieterreinen. Via diverse 
projecten zoals 2B Connect of Groen in de Stad hebben we 
aannemers, studiebureaus en adviseurs opgeleid en 
geïnspireerd.

• In 2020 lag de focus o.a. in Turnhout en Beerse, waar we naar 
de urbane omgeving kijken als was het een natuurreservaat. In 
Turnhout doen we dat voor een begraafplaats. In beide 
gevallen vanuit de visie: op systemische wijze groen vervangen 
door natuur. 



ADVIESOPDRACHTEN ECOLOGIE

• We werkten nauw samen met enkele ecologische 
adviesbureaus in concrete projecten.

• We maakten beheerplannen voor de uitgestrekte en ecologisch 
waardevolle terreinen van SCK en VITO in Mol, en volgden 
deze systematisch op.

• We ondersteunden de Blenders-spinoff Natuurwerk 
met ecologisch en bedrijfsmatig advies.



IMPACT 
ONDERNEMEN



PURPOSE (WHY?)

• Bedrijven hebben er alle belang bij om voluit te 
kiezen voor duurzaamheid in hun strategie en alle 
facetten van de bedrijfsvoering. Steeds meer 
stakeholders verwachten dat. 
Op die manier kunnen ook zij een belangrijke 
hefboom vormen voor positieve impact op de 
samenleving.

• Blenders wil ondernemers helpen in de transitie naar 
’flourishing organisations’, ondernemingen die voluit 
werken aan een betere toekomst voor al hun 
stakeholders.



INNOVATIES

• Met SWITCH Kempen lanceerden we een 
samenwerking tussen een 10-tal organisaties 
die medewerkers tijdelijk kunnen uitwisselen 
met het oog op persoonlijke groei.
O.w.v. corona werd het project stilgelegd en 
zal het in ‘22 hernemen.

• Een 20-tal KMO’s werd verder begeleid in het gebruik van de 
Sustatool, een handig online management-instrument voor het 
versterken van de duurzaamheidsprestatie.



INNOVATIES

• In samenwerking met de Open Manufacturing Campus OMC 
boden we KMO’s de gelegenheid te groeien naar een hogere 
datamaturiteit, via het EU-project Futures by Design. Dit 
project loopt i.s.m. verschillende internationale partners.

• In een vergelijkbaar partnerschap werkten we aan de 
integratie van duurzame technologie in maakbedrijven 
via het project GrowIn4.0.

• We werkten mee aan de verdere groei van het economische 
ecosysteem van waterstof-gerelateerde bedrijven in de ruime 
regio Kempen, via Waterstofregio 2.0, in nauwe samenwerking 
met WaterstofNet.



INNOVATIES GESTART EIND 2020

• Met A School of Will stimuleren we ervaringsuitwisseling tussen 
ondernemers in Antwerpen, Rotterdam en Marseille met het 
oog op een positieve impact voor een inclusieve samenleving.

• We ontwikkelen de iPose-methodiek als begeleidingsinstrument 
voor Impactgedreven PotentieelOntwikkeling in de Sociale 
Economie. Hierbij maken we o.a. gebruik van de Theory of 
Change en gaan we op zoek naar kansen om de bedrijfsvoering 
van sociale ondernemingen structureel te versterken. 



TRAINING, BEGELEIDING, EVENTS

• De meeste opleidingen en evenementen werden in 2020 
geannuleerd of uitgesteld tot een latere datum.

• Voor enkele KMO’s leverden we strategisch bedrijfsadvies.
• De opleiding Let’s Breathe, gericht op persoonlijk welbevinden 

en productiviteit via een bewust gebruik van de ademhaling, 
werd omgezet naar een online training en wist in enkele edities 
tientallen deelnemers te boeien.

• In opdracht van het Streekplatform Kempen faciliteerden we 
het overleg en de samenwerking binnen de Regionale Nucleaire 
Coördinatiecel RNC, waarvoor Blenders al sinds 2002 het 
secretariaat voert.



SHARED 
SERVICES



ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING

• Blenders bood ook in 2020 de nodige administratieve 
ondersteuning aan andere organisaties, op vlak van 
boekhouding, vzw-wetgeving, personeelsadministratie, enz.

• Belangrijkste klanten voor deze dienstverlening waren in 2020 
de Blenders-spinoffs Kikoen, WaterstofNet, Open 
Manufacturing Campus en Natuurwerk.

• De coworking-faciliteit bij Blenders, als lid van het Vlaamse Bar 
d’Office netwerk werden vanaf maart 2020 stopgezet. 



ENKELE 
FEITEN & 
CIJFERS



BUSINESSMODEL

• Als maatschappelijke innovator doet Blenders vaak een beroep 
op projectsubsidie-middelen van de overheid (lokaal, 
provinciaal, Vlaams, federaal, Europees, …). 

• Projecten die zich in de opschaalfase bevinden (incubator) 
worden vooral gefinancierd vanuit klanten/opdrachtgevers.

• In 2020 haalden we een succesratio van bijna 50% op alle 
ingediende projectvoorstellen en offertes.

• Aan kostenzijde is het leeuwendeel personeelsinzet: 80% eigen 
personeelskost, bijna 10% inhuur externe expertise.

• Het Blenders-team in 2020: 32 medewerkers (28,1 VTE), 
waarvan 12 deeltijds en een m/v-genderverhouding van 12/20.



FINANCIËLE RESULTATEN 2020
BLENDERS*

• Inkomsten uit subsidie 1 240 kEUR
• Inkomsten uit omzet 719 kEUR
• Operationaal resultaat 20 kEUR
• Geproduceerde vaste activa 225 kEUR
• Netto resultaat 3 kEUR

*geconsolideerde cijfers voor Blenders vzw en KMO-Assist SPK vzw
*cijfers voor BV Blend2Grow zijn in deze getallen niet opgenomen



BESTUURSORGAAN

• Stéphane Berghmans, voorzitter
• Louis De Coninck, bestuurder
• Bart Jaeken, bestuurder
• Philippe Lannoy, bestuurder
• Astrid Leyssens, bestuurder
• Gerda Mertens, bestuurder
• Dominique Nedee, bestuurder
• Jan Rauter, bestuurder
• Geert Van Autenboer, bestuurder
• Veerle Van Den Bosch, bestuurder
• Kris Vander Velpen, bestuurder
• Bart Wuyts, gedelegeerd bestuurder



STRATEGISCHE PARTNERS



WEBLEND



INTEGRATIE WEB & BLENDERS

• In 2020 zetten we beslissende stappen in de richting van een 
integratie van Blenders met haar allereerste spin-off WEB (°1992, 
voluit ‘Werkervaringsbedrijven’). De integratie tot één operationele 
organisatie zal ingaan vanaf 1 juli 2021.

• WEB is ondertussen uitgegroeid tot een stevige onderneming die 
bestaat uit twee onderdelen: een maatwerkbedrijf met een 
verscheidenheid aan werkvloeren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, en een opleidings-/begeleidingsbedrijf dat 
werkzoekenden ondersteunt in de zoektocht naar werk.

• Samen vormen WEB en Blenders een sterke complementaire tandem 
die een motor kan zijn voor werkgelegenheid, innovatie en 
ondernemerschap, vanuit een gezamenlijk streven naar een 
inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.




