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De natuur zorgt voor ons en 
wat doen wij?

Onze natuur zorgt voor ons. Want 

zonder natuur is er geen voedsel, geen 

water, geen lucht… Maar de natuur 

en de biodiversiteit staan onder grote 

druk. Fauna en flora gaan achteruit, 

soorten sterven uit en ecosystemen 

storten in. En wat doen wij?

We moeten de uitdagingen aangaan. 

Herstel is immers nog mogelijk en soms 

zijn oplossingen eenvoudiger dan ze 

misschien wel lijken. Zoals kiezen voor 

duurzaam groen, als buffer tegen het 

verlies van biodiversiteit en de veran-

dering van het klimaat! 

Talea helpt bedrijven hun terreinen 

natuurlijk in te richten en zo het 

verschil te maken. Zo onderschrijven 

we meteen één van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen – nr. 15 

– van de Verenigde Naties.

We zetten hard in op deze doel-

stellingen, of Sustainable Development 

Goals (SDG’s). Ook waardig werk is een 

doelstelling – SDG nr. 8 – die ons na 

aan het hart ligt. Als sociale onder-

neming richten we ons nadrukkelijk 

op langdurige, inclusieve en duurzame 

groei en gepaste werkgelegenheid. We 

gaan daarvoor waardevolle en stabiele 

partnerschappen aan – SDG nr. 17 – die 

ons helpen groeien en vooruitgaan 

boeken. Elk jaar opnieuw, zodat we 

in 2019 ons vijfjarig jubileum konden 

vieren.

Ons team bestaat ondertussen uit 

ervaren werknemers uit de groensector 

en enthousiaste medewerkers uit de 

sociale economie die doorstromen 

naar Talea. Het aantal klanten groeide 

mee; steeds meer bedrijven en woon-

zorgcentra hebben oog voor biodi-

versiteit. De voordelen zijn dan ook 

groot: meer natuur, meer gezondheid, 

meer maatschappelijk engagement, 

een kleinere ecologische voetafdruk en 

een pak minder (onderhouds)kosten 

van het groen.

An Berden

Filip Vanlommel

bedrijfsleider

afgevaardigd bestuurder

Talea bewijst al meer dan vijf jaar 

dat we samen het verschil kunnen 

maken. Het kan anders, groener, met 

meer biodiversiteit. Maar we gaan 

niet zelfvoldaan achteroverleunen. 

We werken door, het verhaal is nog 

lang niet af. 

The ones who are                                                                                                                                              
crazy enough to think                                                                                                                                          

that they can 
change the world,                                                                                                                         

are the ones who do.
Steve Jobs
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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 beperkte 

aansprakelijkheid 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.

onze missie, visie en waarden
Talea cvba-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, medewerker en omgeving krijgt ieder project 

een persoonlijke aanpak. Onze medewerkers worden met zorg gekozen en 

opgeleid, en krijgen kansen om te groeien in hun vaardigheden. 

Zo nemen we samen met jouw verantwoordelijkheid voor een duurzame 

toekomst.

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

RAAD VAN BESTUUR
Edwin Michiels (voorzitter), Filip Vanlommel (gedelegeerd bestuurder), Jan Honinx en Rik Ouvry

bedrijfsleider
An Berden ploegbazen groenarbeiders

B-Vennoten: eigenaars
van bedrijventerreinen

Talea cvba-so

C-Vennoten: 
bedrijfsleider An Berden 
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 

cvba-so een vennootschap met sociaal 

oogmerk is, kunnen ook openbare 

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

besturen aandeelhouder worden. 

Een belangrijk element, omdat we 

ook diensten aanbieden gericht op 

de openbare ruimte.

De werknemers van Talea cvba-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 

* Rik Ouvry 

De bestuursmandaten zijn 

onbezoldigd. 
 

Bedrijfsleider An Berden heeft een 

adviserende rol tijdens de samenkom-

sten van de raad van bestuur en neemt 

ook de taak van secretaris op zich. 

Zij is ook een C-vennoot.

raad van bestuur

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

De RVB kwam in 2019 in totaal 

vier keer samen, de algemene 

vergadering één keer.  

De bedrijfsleiding en de 

afgevaardigd bestuurder 

overleggen om de twee 

weken met elkaar.



76 Maakt ruimte voor morgenTalea Jaarverslag 2019

financieel 

Het resultaat van het 

vierde werkjaar valt posi- 

tiever uit dan de begroting. 

Na vennootschapsbe-

lasting was het resultaat 

50.319 euro, met een 

positieve cashflow van  

70.022 euro.

TALEA cvba-so    actual 31.12.2019

omzet     603.419

diverse opbrengsten   6.415

bedrijfsopbrengsten   609.834

grondstoffen/onderaannemingen  201.437

diensten en diverse   57.925

bezoldigingen    263.009

afschrijvingen    13.113

diverse     1.001

bedrijfskosten    536.485

bedrijfsresultaat    73.349

financieel resultaat   -478

resultaat    72.871

resultaat na belastingen bedraagt: 
50.319 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. 

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 bedrijfsimago 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 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Én aan 

een betere toekomst.

• steun je de sociaal-maatschappelijke rol van Talea.

• doe je een slimme investering.

Wil jij ook meebouwen aan een groenere toekomst? 
Word dan coöperant/aandeelhouder en neem contact op met  

An Berden via an.berden@talea.be.

word mede-eigenaar  
van talea

bedragen in euro
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netwerken
Netwerkmomenten, toelichting 

geven, feedback vragen. Met open 

en veel communicatie houdt Talea 

voeling met haar stakeholders.

| januari | ontwerpgroep ondersteuningsstructuur

| januari | terugkomdag 2B Connect voor adviseurs biodiversiteit en bedrijven

| februari | symposium ecosysteemdiensten Vlaanderen 

| februari | UCCL marktonderzoek 

| februari  |  Lerend netwerk Green Deal bij Toyota

| februari | VIG jaarvergadering

| maart  | UCCL eindpresentatie marktonderzoek

| april | | infosessie tijdelijke natuur Centrum Duurzaam Groen

| april | opendeurdag De Winning

| maart | biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling FRDO Brussel| april  | VIG bedrijfsbezoek Polyvision

| mei | ontwerpgroep ondersteuningsstructuur

| mei | ochtendmeeting netwerk Tequiero

| juni | studienamiddag Stedelijke landschappen

| september | studiedag groenvoorziening  
biodiversiteit voor een natuurlijk  
evenwicht tussen nuttigen en plagen

| september | Unizo: ondernemer van het jaar

| oktober | bomen en water door Disaghor

| oktober |  infostand 2B Connect adviseur biodiversiteit en bedrijven

| november | ontbijtnetwerk C-mine Unizo

| november | 10 jaar Centrum Duurzaam Groen

| november  | VOKA Bedrijvennetwerkdagen
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waar vindt u ons terug?
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.

De maatschappelijke zetel van 

de vennootschap is gevestigd 

te Troisdorflaan 19, 3600 Genk 

(Industrie Genk-Zuid).



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

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

thema’s relevant zijn voor Talea cvba-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.
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projecten in de kijker  ...

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.



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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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 bloeipe-

riode, 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 belan-

grijk. 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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Mainfreight Group Truckers 

investeerde in een duurzame 

tuin vol bloemen en biodiversi-

teit. Een kleurrijk welkom voor 

klanten en medewerkers.

Dorpsveld | Diepenbeek 

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. 

 
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 …

De Corda Campus legt de nadruk 

op duurzaam ondernemen, en 

dat zie je aan de bijzondere 

omgeving. Met plaats voor 

waterbuffering en buitenacti-

viteiten in het groen. Een inspir-

erende, aangename werkplek 

voor alle medewerkers.

Corda Campus | Hasselt

Mainfreight | Genk Carglass | Bilzen
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Het NAC van Houthalen-Helch-

teren gaat bijzonder efficiënt 

om met energie, water en mate-

rialen. Het groendak is er een 

mooi en duurzaam voorbeeld 

van. Het dak beschermt tegen 

zonlicht, regen en hagel, vergt 

een extensief onderhoud, en 

versterkt de biodiversiteit.

Kinderpsychiatrischcentrum | 
Genk

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. 

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.

Het Kinderpsychiatrisch 

Centrum op de campus van 

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) 

ligt midden in een ’genezende 

omgeving’. Samen met de 

binnentuinen, groendaken en 

de bloemenweide gaat het 

gebouw op in de omliggende 

natuur.

NAC | Houthalen

Vanderstraeten | Lummen PLOT | Genk



Talea cvba–so

An Berden
an.berden@talea.be

t. 0498 07 86 44

Troisdorflaan 19 | 3600 Genk

www.talea.be

An Berden | verantwoordelijke uitgever
Cindy Vanvelthoven | coördinatie
Gert Poelmans | vormgeving

opgemaakt oktober 2020 | digitaal beschikbaar via www.talea.be of op  aanvraag via cindy.vanvelthoven@dewinning.be


