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wie zijn wij?
wij steunen samen met  jou pleegzorg l imburg

De Winning is een sociale onderneming die werkt aan een 
arbeidsmarkt waarop plaats is voor iedereen. Personen 
die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de 
reguliere arbeidsmarkt, helpen wij hun arbeidskansen te 
ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we via begeleiding, 
opleiding, werkervaring en bemiddeling, zodat een 
duurzame tewerkstelling mogelijk wordt. Wij beschikken 
hiervoor over een eigen werkvloer en spitsen ons toe op 
vijf domeinen: natuur- en groenbeheer, biologische land- 
en tuinbouw, voeding en distributie, horeca en opleiding 

& begeleiding.
 

CDG is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, 
Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum 
Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefom-
geving, steeds rekening houdend met biodiversiteit en 
levenskwaliteit. Wij zijn de partner die meedenkt met de 
klant en in elk project, elk advies of elke vorming streven 

we naar een verbetering van de groenwaarde.

Talea ontwerpt, creëert en verzorgt budgetvriendelijke, 
kwalitatieve en duurzame bedrijfsomgevingen, met de 
natuur als ultieme inspiratiebron. Het verzoenen van 
werkplek en natuur is onze stiel, van begin tot einde. Of 
enkel voor onderhoud. En daarin hebben we steeds 
bijzondere aandacht voor fauna en flora, tot in de 
kleinste, en soms onverwachte, hoekjes. Talea is een 

spinn-off van de De Winning.

Talea | Centrum Duurzaam Groen | De Winning 
Troisdorflaan 19  -  Genk
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