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we hebben snel geschakeld...

We trappen een open deur in, maar 

2020 werd het jaar van Covid. Ook 

voor Talea. We moesten op zoek naar 

manieren om onze klanten te blijven 

helpen, onze medewerkers te onder-

steunen en onze organisatiedoelen 

te realiseren. De ‘verbondenheid’ 

stond onder druk, maar we zijn het 

jaar uiteindelijk goed doorgekomen. 

Met prima resultaten op alle vlakken 

en dat is vooral te danken aan onze 

medewerkers. Ze hebben in moeilijke 

omstandigheden het beste van zichzelf 

gegeven. Dat verdient een grote pluim!

De pandemie maakte ons allemaal 

bewust van het belang van een groene, 

gezonde woon- en werkomgeving. 

We hebben dan ook snel geschakeld 

en onze strategie voor de volgende 

jaren bijgestuurd. Zo breiden we 

ons ‘design & build’-concept voor  

bedrijfsomgevingen versneld uit naar 

zorgbedrijven. Want zij hebben tijdens 

de pandemie meer dan wie anders 

ervaren wat de meerwaarde kan zijn 

van een aantrekkelijke, natuurlijke, 

biodiverse buitenomgeving. Ook de 

geografische uitbreiding van onze 

werking staat op onze agenda, en we 

ontwikkelen een ‘Bee Service’ om de 

biodiversiteit te versterken.

Met deze concrete vooruitzichten 

zetten we grote stappen naar de 

realisatie van de duurzaamheids-

doelstellingen. Bovendien creëren 

we bijkomende tewerkstelling voor 

medewerkers die doorgroeien vanuit 

de sociale economie. En we dragen bij 

tot de grootste uitdaging: de klimaat-

crisis.

De Green Deal Bedrijven en Biodiver-

siteit liep na twee jaar af in september 

2021. Green Deals zijn vrijwillige 

overeenkomsten tussen de Vlaamse 

overheid, bedrijven en organisaties. 

Ze worden gesloten om bepaalde 

duurzame doelstellingen na te streven. 

An Berden

Filip Vanlommel

bedrijfsleider

afgevaardigd bestuurder

We hopen van harte dat er een vervolg 

komt. Meer dan ooit is de noodzaak 

aan meer natuur duidelijk. En meer dan 

ooit stellen we vast dat ook bedrijven 

daarvan overtuigd zijn. Wij staan alvast 

klaar om hen te helpen en kijken uit 

naar nieuwe partnerschappen. never let  
a good crisis  
go to waste 

Winston Churchill
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wie is …
Talea is een bedrijf dat in 2014 

ontstond vanuit De Winning 

en vandaag actief is in de 

vorm van een coöperatieve 

vennootschap met een 

sociaal oogmerk. De maat- 

schappelijke zetel is geves-

tigd in Genk. Het sociale 

oogmerk dat Talea nastreeft? 

Als inclusief werkgever willen 

we zo veel mogelijk duur-

zame jobs creëren en de 

doorstroming uit de sociale 

economie stimuleren. Maar 

net zo goed een duurzame 

dienstverlening uitbouwen 

door een ‘design & build’ 

concept van duurzame en 

ecologische bedrijfsom-

gevingen met de natuur als 

inspiratiebron.

Talea cv-so produceert biodiversiteit. 

Daarvoor ontwerpt, creëert en verzorgt het 

bedrijf budgetvriendelijke en kwalitatieve 

bedrijfsomgevingen in (Nederlands) 

Limburg, het Hageland, de Kempen en Luik. 

De werkplek en de natuur met elkaar 

verzoenen, dat is ons vak.

Door de betrokkenheid van klant, mede-

werker en omgeving krijgt ieder project een 

persoonlijke aanpak. Onze medewerkers 

worden met zorg gekozen en opgeleid, en 

krijgen kansen om te groeien in hun vaar-

digheden. 

Zo nemen we samen met jouw verantwoor-

delijkheid voor een duurzame toekomst.

onze missie, 

visie en 
waarden

team talea
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A-Vennoten: de oprichters
(De Winning)

RAAD VAN BESTUUR
Edwin Michiels, Filip Vanlommel, Jan Honinx, Petra Matthys en An 
Berden.

bedrijfsleider
An Berden ploegbazen groenarbeiders

B-Vennoten: eigenaars
van bedrijventerreinen

Talea cv-so

C-Vennoten: 
medewerkers

organogram

De oprichtende vennoten worden 

beschouwd als A-aandeelhouder. Het 

gaat om vier vzw’s van sociale onder-

nemingsgroep De Winning.

Klanten die vennoot worden, zijn 

B-aandeelhouder. Aangezien Talea

cv-so een vennootschap met sociaal

oogmerk is, kunnen ook openbare

deugdelijk bestuur
In de statuten zijn drie types van aandeelhouders voorzien. 

Talea maakt deel uit van De Winning Groep | www.dewinning.be

besturen aandeelhouder worden. 

Een belangrijk element, omdat we 

ook diensten aanbieden gericht op 

de openbare ruimte.

De werknemers van Talea cv-so tot 

slot kunnen ook participeren door 

aandelen te kopen. Zij worden 

beschouwd als C-aandeelhouder. De 

waarde van een C-aandeel ligt bewust 

lager dan dat van A- en B-aandelen, om 

de drempel laag te houden.

De A- en de B-aandeelhouders kunnen 

ieder vier bestuursmandaten opnemen, 

de werknemers hebben recht op 

één bestuurder en er is ook nog een 

mandaat voorzien voor een expert. 

De raad van bestuur bestaat uit:

* Edwin Michiels (voorzitter)

* Filip Vanlommel (afgevaardigd 
bestuurder)

* Jan Honinx

* Petra Matthys

* An Berden (bedrijfsleider)
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd. 

raad van bestuur

erkenning 
Talea is een erkend aannemer in de klasse 1G3.

De RVB kwam in 2020 

in totaal vijf keer 

samen, de algemene 

vergadering één keer.  

De bedrijfsleiding en de 

afgevaardigd bestuurder 

overleggen om de twee 

weken met elkaar.
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financieel 

Talea sluit 2020 af met een 

positief resultaat. 

Er werd voor de eerste 

keer een dividend van 

3% uitgekeerd aan de 

aandeelhouders.

TALEA cv-so    actual 31.12.2020

omzet     638.367

diverse opbrengsten   20.164

bedrijfsopbrengsten   658.531

grondstoffen/onderaannemingen  184.354

diensten en diverse   70.022

bezoldigingen    310.724

afschrijvingen    14.740

diverse     2.921

bedrijfskosten    582.761

bedrijfsresultaat    75.770

financieel resultaat   8.774

resultaat    84.544

resultaat na belastingen bedraagt: 
62.299 euro

bedragen in euro

Talea is een coöperatieve vennootschap die openstaat voor onze 

klanten en medewerkers. Jouw bedrijf kan ook vennoot worden en 

mee de richting en de toekomst van onze onderneming bepalen. 

word mede-eigenaar van talea

Wil jij ook 
 meebouwen aan een 
 groenere toekomst? 

Word dan coöperant/ 
aandeelhouder en neem  

contact op met An Berden  

an.berden@talea.be

Als coöperant:

 bouw je samen met de andere 

coöperanten aan een sociale, 
ecologisch verantwoorde 
en financieel duurzame 
onderneming, en haal 

je zo ook je eigen duurzame 

ontwikkelingsdoelen. Jouw 

onderneming werkt echt mee 

aan een duurzame en groene 

toekomst.

 geef je jouw bedrijfs- 
imago een stevige duw, want 

de activiteiten van Talea stralen 

af op jouw onderneming. Jouw 

engagement zetten we in onze 

communicatiekanalen graag in 

de verf.

 werk je samen met Talea en 

de andere coöperanten mee 

aan de duurzaam- 
heidsdoestellingen 
van de Verenigde 
Naties. Én aan een 

betere toekomst.

 steun je de sociaal- 
maatschappelijke 
rol van Talea.

 doe je een slimme  
investering.
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www.talea.be

 uitbreiding activiteiten
We breiden ons ‘design & build’-concept voor bedrijfsom-

gevingen versneld uit naar zorgbedrijven. Want zij hebben 

tijdens de pandemie meer dan wie anders ervaren wat de 

meerwaarde kan zijn van een aantrekkelijke, natuurlijke, 

biodiverse buitenomgeving. 

 geografische uitbreiding
We werken al vijf jaar voornamelijk in het oostelijke deel 

van Vlaanderen. Maar onze ambitie ligt in heel Vlaanderen. 

Daarom starten we elders in Vlaanderen een nieuwe vestiging. 

We hebben de voorbije jaren aangetoond dat de dubbele 

doelstelling van Talea - tewerkstelling en het realiseren van  

ecologische, natuurvriendelijke bedrijfsomgevingen – haalbaar 

is.

 bee-service
Met een nieuwe ‘Bee Service’ versterken we de aandacht voor 

meer biodiverstiteit. Zo vergroten we onze impact van onze 

duurzaamheidsdoelstellingen en creëren we bijkomende 

tewerkstelling voor medewerkers die doorgroeien vanuit de 

sociale economie.

Ecover Belgium, de producent van ecologische was- en 

zeepproducten, maakte behoorlijk wat winst tijdens de 

coronapandemie. Die winst wil het bedrijf investeren in 

duurzame projecten die het klimaat, de mens en de wereld 

ten goede komen. Talea werd één van de zes finalisten. 

Helaas kon er maar één winnaar zijn. 

Talea: finalist Ecover 
Fertilise the Future Fund

waar vindt u ons terug?
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is geves-

tigd te Troisdorflaan 19, 3600 Genk (Industrie Genk-Zuid). 

Talea heeft er voor gekozen om zich, samen met De Winning 

en Centrum Duurzaam Groen, te vestigen in eenzelfde 

bedrijfsruimte. Niet alleen wegens de lagere kosten maar 

ook omdat het milieu daar wel bij vaart. We werken namelijk 

vanuit een gebouw met veel aandacht voor het gebruik van 

hernieuwbare grondstoffen, energiezuinige oplossingen 

en de natuurlijke inplanting in de omgeving. Die aanpak 

past perfect bij onze missie en visie.

wist je dat?

wat 
brengt de 

toekomst? 



Talea cv-so structureert dit jaarverslag volgens deze doelstellingen (Sustainable 

Development Goals of SDG). Een korte impactanalyse maakt duidelijk welke 

thema’s relevant zijn voor Talea cv-so 
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Talea en duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vastgelegd 

voor mondiale duurzame ontwikkeling tegen 2030. Talea draagt ook haar 

steentje bij om deze doelstellingen te halen.

Langdurige, inclusieve en  

duurzame economische groei 

stimuleren en volledige, produc- 

tieve en gepaste werkgelegenheid 

voor iedereen.

Bossen duurzaam beheren, woes- 

tijnvorming bestrijden, de 

aantasting van het land een halt 

toeroepen en weer op het goede pad 

sturen, het verlies van biodiversiteit 

stoppen.

Het wereldwijde partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling nieuw  

leven inblazen.

Het sociale oogmerk dat we nastreven, 

is het maximaal creëren van duurzame 

jobs en het stimuleren van de door-

stroom uit de sociale economie. 

De missie van Talea: ‘biodiversiteit 

produceren op bedrijventerreinen.’ 

We hebben aandacht voor fauna en 

flora waar je het niet verwacht. Boven-

dien ligt de onderhoudskost voor het 

bedrijf meestal lager. Meer groen levert 

een bijdrage in klimaatadaptatie.

Onze visie op samenwerking is vast-

gelegd in de statuten en brengen we 

ook bij onze operationele

activiteiten tot uiting. We overleggen 

regelmatig met vzw De Winning 

Maatwerk als natuurlijke partner.

Geregeld zijn er inhoudelijke en prak-

tische samenwerkingen met Centrum 

Duurzaam Groen. CDG heeft als doel 

kennis rond duurzame natuurlijke 

inrichtingen te verzamelen, ontwik-

kelen en verspreiden. 

Ook werken we nauw samen met 

beheerder van bedrijventerreinen 

Quares. Samen met hen onderhouden 

we verschillende terreinen.



Het psychiatrisch verzorgingstehuis Asster werkt samen met de stad 

Sint-Truiden aan een groene campus. Een ontmoetingsplek voor de 

buurt, de patiënten én bezoekers in het hart van de stad, en tegelijk 

een ‘healing environment’ waar je voeling krijgt met de natuur. 

Talea plantte er 58 klimaatbomen die de luchtkwaliteit verbeteren, de 

oppervlaktetemperatuur doen dalen en voor meer biodiversiteit zorgen. 

De onderhoudsvriendelijke prairietuin zorgt voor beleving in elk seizoen. 

Een zegen voor het dieren- en insectenleven, het wemelt er van bijen, 

vlinders en vogels. Er kwam ook een natuurlijke waterbufferzone met 

een wadi, inheemse planten en bomen.

een groene campus in hartje sint-truiden
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projecten in de kijker
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De Franse onderneming Soprema 

bouwde in Tongeren een 

hoogtechnologische fabriek voor 

isolatiematerialen op een terrein 

van 12 ha. De lokale productie 

en distributie besparen klimaat-

kilometers, maar Soprema zette 

nog meer groene stappen. Het 

fabrieksgebouw zelf straalt zorg 

voor de omgeving uit: optimaal 

bereikbaar, zonnepanelen, een 

groendak, waterdoorlatende 

verharding, bufferbekkens en 

infiltratievijvers.

Talea ontwierp de voortuin. We 

stonden samen met AWS in voor 

de hydraulische bezaaiing van de 

wadi’s en taluds, zorgden samen 

met BMS groep voor de water-

doorlatende parkeerplaatsen, en 

legden de prairietuin aan. Voor 

het beheer werken we samen met 

een lokale schapenherder die zijn 

dieren op het domein laat grazen.

de tuin van soprema in tongeren



Ziekenhuis Oost-limburg
Patiënten van het Ziekenhuis Oost-Limburg kunnen vanaf het voorjaar 

tussen de bloemen van de biologische pluktuin wandelen en een fleurig 

bloemetje plukken. Het project ‘Bloem en Bos’ is het eerste project van het 

masterplan van het Synapspark in Genk. De tuin is een natuurlijke remedie 

en helpt bij de revalidatie en voor het mentale welzijn van de patiënten. 

Talea werkte hiervoor samen met Veldkleur, met de medewerking van het 

Agentschap Natuur en Bos.

UCLL hogeschool - campus liZa
Talea deed de aanleg en verzorgt het beheer van een inheemse bloemen-

weide. Een onderdeel van het Synaps Park dat verandert in een duurzame 

en groene omgeving met meer biodiversiteit.

het kinderpsychiatrisch Centrum
Het KPC van Ziekenhuis Oost-Limburg ligt midden in een ’genezende 

omgeving’. Samen met de binnentuinen, groendaken en de bloemenweide 

gaat het gebouw op in de omliggende natuur. 

het Synaps park in genk 
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KPCliza



een tuin als remedie
Een wandeling door de nieuwe bloementuin van het Ziekenhuis Oost-Limburg is een heerlijke belevenis. 

De honderden kleuren zijn een lust voor het oog, en je mag er gerust een bloemetje plukken als natuurlijke 

remedie. Talea werkte hiervoor samen met de biologische bloementelers van het bedrijf Veldkleur.

ZOL

aan het woord 

een beleving voor patiënten
Het project ‘Bloem en Bos’ is het eerste 

project van het masterplan van het 

Synaps Park in Genk. Voor het 

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het 

de eerste ervaring met Talea.

“We wilden de natuur inzetten om het 

revalidatieproces van onze patiënten 

te stimuleren”, legt projectingenieur 

Erwin Claesen van ZOL uit. “En meteen 

ook de beleving voor de patiënten, 

onze medewerkers en de bezoekers 

een extra dimensie geven. De frisse 

lucht, de aroma’s, de geuren en kleuren 

hebben een zorgkundige en thera-

peutische waarde. Een netwerk van 

wandelpaden nodigt uit de tuin te 

verkennen. We denken er ook aan de 

tuin nog uit te breiden met kruiden en 

fruitbomen, en zelfs met een sportkooi 

en een speelbos voor kinderen. We 

kiezen voor een ecologisch verant-

woorde aanpak in plaats van voor een 

meer traditionele en strakke ordening. 

Zo besparen we op tijdsintensief 

onderhoud en het is een duurzame, 

milieuvriendelijke oplossing die goed 

is voor mens, fauna en flora.”

de natuur gaat haar gang
Rosette Hendrix van Veldkleur stak de 

bloembollen zelf één voor één in de 

grond. “Ik gebruik geen meststoffen of 

pesticiden, maar laat de natuur haar 

gang gaan”, zegt ze. “De bloemen die ik 

plant zijn gevarieerd, seizoensgebonden 

en lokaal. Daardoor is de ecologische 

voetafdruk laag en creëren we veel 

biodiversiteit. De bloemen trekken heel 

wat verschillende insecten aan, die op 

hun beurt zorgen voor bestuiving. De 

groenploeg van Talea is een grote hulp. 

De medewerkers kennen hun vak en 

zijn oprecht enthousiast.”

inspiratietuin
Dat hoort ploegbaas Ruben Standaert graag. “We vormen een hecht team en zijn goed op elkaar ingespeeld”, glimlacht 

hij. “Elk met z’n eigen specialiteiten. Lachen en plezier maken hoort er ook bij. Dat is niet onbelangrijk, want het is best 

wel zwaar werk. De keuze voor een biologische aanpak zoals in deze prachtige tuin, zien we steeds vaker. Ook bij mensen 

thuis. Maar het mag nog altijd een beetje meer zijn. Dit project zorgt hopelijk voor nog veel inspiratie.”
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encon | bilzen
Encon is gespecialiseerd in hernieuwbare 

energie, duurzaamheidsprojecten voor 

industriële bedrijven en andere creatieve 

en vernieuwende oplossingen om energie 

te besparen. Het bedrijf geeft zelf het 

goede voorbeeld: in 2018 behaalde Encon 

met zijn nieuwe hoofdkantoor de titel van 

‘duurzaamste kantoorgebouw van Europa’. 

De visie en filosofie van Encon sluiten 

perfect aan bij die van Talea. Samen trokken 

ze de duurzaamheidsgedachte ook door 

tot in de tuin rond het gebouw. Het werd 

een plaats vol leven, waar het aangenaam 

vertoeven is voor de medewerkers én voor 

de fauna en flora.
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stadhuis ‘t Scheep | hasselt
Het groendak op het nieuwe stadhuis is 

een prairietuin van 835m² met verschil-

lende functies: een aangename groene 

buitenruimte, waterbuffering en een oase 

vol leven en biodiversiteit.

De personeelsleden van de stad hoeven 

maar naar buiten te kijken om ervan te 

genieten, want alle binnenruimtes kijken 

uit over de groene hotspot. Talea zorgde 

- in onderaanneming van BMS Groep – 

voor de aanplantingen van vaste planten, 

grassen en kruidachtige vegetatie. We 

hielden daarbij rekening met de bloei-

periode, de hoogte van de begroeiing, de 

insectvriendelijkheid, de droogtetolerantie, 

de decoratieve waarde in de winter en de 

natuurlijke uitstraling. Een insectenhotel 

en verschillende vogelnestkasten zorgen 

voor zoemend en fladderend dierenleven.
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tribù exclusieve tuinmeubelen | bilzen
Als producent van hoogwaardig  

buitenmeubilair heeft Tribù niet enkel 

oog voor design. Ook duurzaamheid in 

en rond het bedrijfsgebouw is belang-

rijk. Talea zorgde voor een prachtig 

visitekaartje met een bloemenweide, 

waterbuffering en een prairietuin met 

elk seizoen een andere beleving. Het past 

perfect in de bosrijke omgeving. Goed 

voor de medewerkers én de natuur. En 

de klanten zullen het gezien hebben.
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De Corda Campus legt de nadruk op duurzaam ondernemen, en dat 

zie je aan de bijzondere omgeving. Met plaats voor waterbuffering 

en buitenactiviteiten in het groen. Een inspirerende, aangename 

werkplek voor alle medewerkers.

Corda Campus | hasselt

De Belron Group - waarvan 

Carglass een onderdeel is - 

opende in Bilzen haar grootste 

distributiecentrum, ontworpen 

met oog voor mens en milieu. 

Een blik door het raam naar het 

levendige groen is voldoende 

om energie te tanken. 

carglass | bilzen

Het PLOT (Provincie Limburg 

Opleiding en Training) in Genk 

ligt in een groene oase, met 

wadi’s, een bloemenweide, 

inheemse beplantingen, water-

buffering. Een bijzonder mooie 

werk- en leeromgeving.

PLOT | genk



welzijnscampus sint-anna | lanaken
Een stipje natuur maakt een buurt een 

pak prettiger en serener om in leven. Dat 

is wetenschappelijk bewezen. Maar voor 

de bewoners van een woonzorgcentrum 

is een uitstap naar de natuur niet vanzelf-

sprekend. Daarom brachten we de natuur 

naar hen. Ze kijken uit over een kleurrijke 

bloemen, inheemse beplantingen en 

grazende schaapjes. 
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Het NAC van Houthalen- 

Helchteren gaat bijzonder effi-

ciënt om met energie, water en 

materialen. Het groendak is er 

een mooi en duurzaam voor-

beeld van. Het dak beschermt 

tegen zonlicht, regen en hagel, 

vergt een extensief onderhoud, 

en versterkt de biodiversiteit.

Bouwonderneming Vander-

straeten omringde haar nieuwe 

complex met een ecologische 

site. Een mooi visitekaartje en 

een groene werkomgeving, 

met waterbuffering, inheemse 

beplanting en meer pluspunten 

voor de biodiversiteit. 

NAC | houthalen

vanderstraeten | lummen



Groen brengt rust en helpt kinderen om zich in de klas beter 

te concentreren. Speelnatuur stimuleert ook de hersenen als 

bron van creatief en fantasierijk spel. Daarom is natuurlijk-avon-

tuurlijk spelen van fundamenteel belang voor de gezonde 

psychische, motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling 

van kinderen in alle leeftijden.

basisschool buitengewoon onderwijs mikado | maasmechelen
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Mainfreight Group Truckers 

investeerde in een duurzame 

tuin vol bloemen en biodiversi-

teit. Een kleurrijk welkom voor 

klanten en medewerkers.

dorpsveld | diepenbeek 
Een bedrijventerrein moet meer 

zijn dan enkele grijze blokken. 

Het industriepark in Diepenbeek 

zet volop in op ecologie. De 

gebouwen zijn CO2-neutraal, 

bekkens vangen water op, de 

bloemenweide zorgt voor kleur 

en leven, verhardingen zijn 

waterdoorlatend …

mainfreight | genk

An Berden | verantwoordelijke uitgever
Cindy Vanvelthoven | coördinatie

Gert Poelmans | vormgeving
opgemaakt oktober 2021 | digitaal beschikbaar via www.talea.be of op aanvraag via cindy.vanvelthoven@dewinning.be



Talea cvba–so

An Berden
an.berden@talea.be

t. 0498 07 86 44

Troisdorflaan 19 | 3600 Genk
www.talea.be


