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“Een glimlach
betekent niet altijd
dat je sterk bent.
Soms betekent het
dat je sterk genoeg
bent om met je
problemen om te
gaan.”
Maurice Haak

Het maatwerkdecreet
kondigde zich al lang aan.
Na een grondige
voorbereidingstijd en
meerdere malen uitstel
van uitvoering was het
eindelijk zover.
Op 1 april 2015 werd het
lang verwachte
maatwerkdecreet van
kracht. Het nieuwe
decreet beoogde één
kader voor de toenmalige
beschutte en sociale
werkplaatsen en
invoegbedrijven. Het wou

één kader creëren voor de
professionele inschakeling
van doelgroepwerknemers
op basis van hun
individuele noden.
Nog voor de maatwerkbedrijven op kruissnelheid
konden komen, is het
decreet tot nader orde
geschorst. Met ingang
van 8 februari 2016 geldt
de oude reglementering
opnieuw.
Later dit jaar zal de Raad
van State het dossier ten

gronde beoordelen en
zijn standpunt kenbaar
maken.
Hoewel de gevolgen
omvangrijk zijn, is er nog
steeds een grote
maatschappelijke en
politieke wil om het
maatwerkdecreet verder
uit te voeren. Hoe het
decreet evolueert, kan je
hier volgen.
Lieven Dehandschutter
Voorzitter

Te huur: inspirerende vergaderzaal bij Mo-Clean
Graffiti is een plaag in
onze contreien. Maar wat
als een maatwerkbedrijf,
gespecialiseerd in
graffitiverwijdering, een
graffitiartiest in huis haalt?
En die artiest zijn
visitekaartje breeduit wil
laten uitsmeren in een pas
gerenoveerd lokaal?
Dan resulteert dat in een
zeer verbaasde maar
geïntrigeerde kunstenaar,
een trotse graffiti-eigenaar
en een inspirerende
vergaderzaal om te delen.

© Aerosol Kings, jouw specialist in graffiti kunst

Is jouw bedrijf of
organisatie op zoek naar
een externe overlegruimte op een goed
bereikbare plaats in

hartje Sint-Niklaas? Surf
dan naar de website van
Mo-Clean. Zij informeren je
graag over de voorwaarden.

Contact
Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
www.interwaas.be
Regisseur: Filip Deproost
T 03 780 52 33
E filip.deproost@interwaas.be
Deskundige: Ria Van Gucht
T 03 780 52 31
E ria.vangucht@interwaas.be

Het nieuwe doelgroepenbeleid is
goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2016 de
bedragen voor de RSZ-kortingen in het nieuwe
doelgroepenbeleid goedgekeurd.
Eerder al hakte de Vlaamse Regering de knoop door over
het vernieuwde doelgroepenbeleid. Dat beleid moet
bepaalde groepen die moeilijk aan werk geraken, helpen
activeren, bijvoorbeeld via kortingen op de bijdragen aan
de sociale zekerheid. Meer info vind je hier.

De opening van het centrale voedseldepot Waasland is nabij
VoedSaam biedt logistieke ondersteuning aan
organisaties die voedselhulp organiseren voor
Wase kwetsbare gezinnen. Sinds oktober
2015 kent het project een belangrijke
doorstart. Bij deze versnelling ontstond de
noodzaak om het project een juridische
entiteit te bieden. Enerzijds om het geplande
voedseldepot te laten beantwoorden aan de
normen inzake voedselveiligheid, anderzijds
om te kunnen deelnemen aan subsidiëringsoproepen.
Op 1 juni 2016 zal VoedSaam vzw een feit zijn. Daaropvolgend zullen de deuren van het voedseldepot half
juni 2016 officieel worden geopend. Ben je benieuwd wat het project precies inhoudt? Dan verwelkomen we je
graag voor een toelichting bij de werking van en een bezoek aan het depot op de Krijgsbaan 247B in Temse
(achteraan de nieuwe kringwinkel Den Azalee). Verdere details over de opening volgen snel. Algemene info over
het project vind je hier.

Optimaliseer de kansen voor sociale economie in je gemeente of stad
De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert drie inspirerende leermomenten voor lokale besturen, OCMW’s,
werkwinkels, sociale huizen en lokale diensten economieën. Op praktische wijze wordt hulp geboden bij het
integreren van sociale economie in je gemeente of stad. Tijdens het tweede leermoment zijn ook de sociale
economie bedrijven van harte welkom.
Wil je de concrete mogelijkheden ontdekken en weten welke aandachtspunten best in rekening worden gebracht?
Of krijg je graag handvaten aangereikt voor het activeringsbeleid van burgers met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt? Klink dan hier voor meer info.

Workshop ‘Financieringsmogelijkheden Sociale Economie’
Sociale economie ondernemingen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe niches en potentiële activiteiten om hun
maatschappelijke doelstelling(en) blijvend en structureel te kunnen verzekeren. Ben je als sociale economie
onderneming op zoek naar financiering om deze ideeën te realiseren? Wil je kennismaken met enkele nieuwe of
onbekende financieringsbronnen? Of wil je weten wat bepalend is in je financieringsaanvraag? Schrijf je hier dan
snel in voor de workshop ‘Financieringsmogelijkheden Sociale Economie’ op dinsdag 26 april 2016.

