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“ Als je focust op
kosten gaat het
duurzaamheidsgehalte omlaag,
maar als je focust
op het duurzaamheidsgehalte
gaan de kosten
omlaag”

Gerco Rietveld

Het Waasland is een interessante regio voor de
ontwikkeling van onze
helpdesk omdat er zo’n
ideale mix is van gemeenten. Je hebt een centrumstad, enkele grotere en
kleinere gemeenten. Er is
veel industrie maar ook
de landbouw is vertegenwoordigd. Maar er is
meer. We verzamelden
enkele cijfers die aantonen waarom het Waasland de juiste schaalgrootte is.
Wist u dat onze regio
251 000 inwoners telt of
met andere woorden iets
groter is dan de stad
Gent waar men een volledig uitgebouwde werking
heeft ontwikkeld met als

speerpunten “Gent, stad
in werking” en het startcentrum “De Punt” die
beiden onder meer als
doel hebben kansen te
zoeken voor de sociale
economie van de stad via
aanbestedingen en allerlei andere services.
Wist u dat een regio in
Gelderland bij onze Noorderburen van 8 gemeenten groot en met een
totaal van 190 000 inwoners, in het jaar 2009
goed was voor een totaal
van 123 miljoen euro aan
openbare aanbestedingen en dat men daarvoor
contact had met meer
dan 7000 ondernemingen uit heel de regio en
zelfs ver daar buiten. Of

nog deze: overheidsaankopen zijn jaarlijks goed
voor zo’n 16% van het
Europese BNP.
Dit om aan te tonen dat
een gezamenlijke aanpak
van het duurzaam aanbesteden en het gezamenlijk stimuleren van de
Wase sociale economieinitiatieven weldegelijk
een impact heeft. En is
dat dan automatisch
duurder voor uw portemonnee ? Niet als u er
met kennis van zaken en
goed voorbereid aan begint. Laat ons daar met
zijn allen aan verder werken.
Rik Daelman
Voorzitter

Tweede bijeenkomst inspiratiegroep Duurzame overheidsaankopen

Zoals al aangekondigd is
één van de belangrijkste
projecten waar we mee
bezig zijn het samenbrengen in een lerend netwerk van de aankopers,
duurzaamheidsambtenaren en andere betrokkenen in het aankoopproces. Doel is om te leren
omgaan met de 3 pijlers

van het duurzaam aanbesteden nl. milieu, sociaal
en economisch. Maandag
16 april doen we dit opnieuw. De deelnemers
mochten het onderwerp
zelf bepalen en uit de lijst
van onderwerpen kwam
naar boven het zoeken
naar een model of modellen van gunningscrite-

ria die gebruikt kunnen
worden om het sociaal en /of milieuvriendelijk
aanbesteden correct in te
voeren. Deze vergadering
vindt plaats in de vergaderzaal van Wase Werkplaats waarna we een
voorstelling van de beschutte werkplaats krijgen.
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Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Filip Deproost

De Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen,
opgericht met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, heeft tot doel netwerken uit te
bouwen rond duurzaamheid. Binnen dat kader
plannen we op regelmatige basis activiteiten
voor bepaalde doelgroepen. In april staan de
volgende overlegmomenten op het programma:

Telefoon: 03/780 52 33
Fax: 03/780 52 09
E-mail: filip.deproost@interwaas.be
www.interwaas.be

- 16/04/2012: tweede inspiratiegroep van aankopers en duurzaamheidsambtenaren bij de
Wase Werkplaats
- 24/04/2012: infomoment over groepsaankopen groene stroom en aardgas voor bedrijven

FAQ
Met welke mensen werkt een sociale en een beschutte werkplaats
Een sociale werkplaats wil mensen tewerkstellen die gedurende lange tijd binnen het reguliere circuit
niet of nauwelijks aan werk geraken door allerlei factoren: problemen in het persoonlijk leven, mentale
en fysieke beperkingen, korte scholing, … meer info: www.socialewerkplaats.be
Beschutte werkplaatsen creëren tewerkstelling voor werkwillige personen met een arbeidshandicap,
waarbij personen met een handicap de prioritaire doelgroep vormen. Doel is een verbeterde integratie
in de maatschappij. Meer info: www.vlab.be

Wie doet wat in het Waasland?

Wase graffitiploeg

Ook in onze regio is er een beschutte werkplaats en zijn er
verschillende sociale werkplaatsen. Wie ze zijn en wat ze doen
kan u raadplegen op onze website onder de volgende link:

Het heeft een tijdje geduurd
maar op 2 april zijn ze toch
gelanceerd geraakt: de graffitibestrijdingsploeg van MoClean. In samenwerking met
de stad Sint-Niklaas zullen
een ploeg van 3 à 4 man de
graffiti-overlast aan het station en op andere plaatsen
aanpakken. Meer info op:

http://www.interwaas.be/
werkdomeinen/socialeeconomie/helpdesk-sociaalaanbesteden/wase-socialeeconomie
Wist u dat de Wase sociale economie die op die pagina opgesomd staat goed is voor een totale tewerkstelling van een 1100
à 1200 personen ( doelgroepwerknemers, begeleiders, omkadering, … ).

Wat deze initiatieven allemaal
te bieden hebben kan u raadplegen op volgende link:
http://www.interwaas.be/
werkdomeinen/socialeeconomie/helpdesk-sociaalaanbesteden/wase-voorbeelden

info@mo-clean.be

