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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert
Interwaas geeft het goede voorbeeld inzake samenwerking
met de sociale economie
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“Mensen met respect behandelen
zal iemand wijde
acceptatie geven
en ten goede komen aan diens
zakelijke resultaten.”
Tao Zhu Gong
(ong. 500 v. Chr.)

In de vorige edities van de
nieuwsbrief hebben we
meermaals de mogelijkheden die samenwerking
met de sociale economie
biedt, aangehaald. Om
geloofwaardig te zijn in
wat we zeggen, moeten
we uiteraard ook zelf het
goede voorbeeld geven.
En dat doen we ook, want
het voorbije jaar heeft
Interwaas op verschillende vlakken samengewerkt
met of een beroep gedaan op de sociale economie. Zo hebben we voor
het bouwrijp maken van
de VTS-site in Sint-Niklaas
de reguliere aannemer de
voorwaarde opgelegd dat
hij moet samenwerken
met een sociale werk-

plaats voor het vele handenwerk dat daarbij
komt kijken. Bovendien
moet dit strippen gebeuren in de wintermaanden, zodat groenploegen
kunnen worden ingezet.
Voor het in stand houden
van het voormalig SintAmelberga Instituut in
Temse doen we voor het
groenonderhoud, het
organiseren van een bezoek- en verkoopdag en
waar mogelijk voor de
kleine onderhoudsklussen een beroep op de
sociale economie.
De recepties tijdens de
plechtige openingen van
onze huisvestingsprojecten en bedrijventerreinen worden steevast ver-

zorgd door de sociale
economie. Ook zorgen zij
er telkens voor dat de
terreinen er voor de opening piekfijn bijliggen. En
toen we een ‘tag’ op onze gevel vonden, kwam
de anti-graffitiploeg van
de sociale economie die
verwijderen. Zo kan ik
nog even doorgaan, maar
je ziet dat er veel mogelijkheden zijn om samen
te werken met de sociale
economie. Laten we in
2013 met de Wase gemeenten werk maken
van nieuwe, inspirerende
en succesvolle samenwerkingen!
Rik Daelman
Voorzitter

Sociale economie verzorgt wintersnoei in Doel
De Maatschappij Linkerscheldeoever, de gemeente Beveren, Interwaas en verschillende
sociale economie bedrijven bundelen opnieuw
hun krachten om het verwilderde groen in het

dorp Doel aan te pakken.
De wintermaanden zijn
voor de groenploegen
van diverse sociale economie bedrijven een rustige periode en dus het
ideale moment om andere, grote opdrachten uit

te voeren. Een grote opkuis
van Doel is zo een opdracht.
Begin december zijn ze van
start gegaan. Een voorbeeld
van hoe je een grote opdracht met gezamenlijke
krachten aan kan. Ook dat is
duurzaamheid!

Contact

Planning

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 (sociale) duurzaamheid. Binnen
dat kader plannen we op regelmatige basis activiteiten voor bepaalde doelgroepen. In december 2012 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

- 11/12/12: denktank van de sociale economie
- 17/12/12: begeleidingscommissie van de Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen

FAQ
Hoe voldoet een gemeente aan de Vlaamse beleidsprioriteit sociale economie?
De Vlaamse overheid voorziet de volgende invulling voor haar beleidsprioriteit inzake sociale economie: het vervullen van een regierol door de gemeenten om de uitbouw van de lokale sociale economie
te stimuleren. Die regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie met en tussen de sociale
economie.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de begunstigden in hun strategische meerjarenplanning aangeven via welke doelstellingen of actieplannen ze deze beleidsprioriteit zullen uitwerken op het vlak van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De
doelstellingen omvatten minimaal een jaarlijkse actie die de netwerking op het grondgebied bevordert
en een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie.

Wegwijs in websites
Er bestaan een enorm aantal
websites die handelen over
duurzaamheid en alle mogelijke
aanverwante onderwerpen. We
willen in deze nieuwsbrief regelmatig enkele ervan aan je voorstellen.
Deze maand vermelden we de
websites van de Wase sociale
economie.
Voor de beschutte werkplaats
surf je naar
www.wasewerkplaats.be.
Voor de sociale werkplaatsen
kan je naar
www.vzwdenazalee.be,

Lochting in opmars

www.groepintro.be, www.jomivzw.be, www.mo-clean.be,
www.alderande.be,
www.drietakt.be ... surfen.
Ook zijn er sociale economie
initiatieven actief op Facebook!
Je kan vriend worden van De
Cirkel uit Lokeren, Jobs en Milieu (Jomi), Wase Werkplaats,
Kringwinkel Den Azalee, ... en
ongetwijfeld nog veel andere.

Eén van de trends van 2013
wordt het participeren in initiatieven die groenten en fruit
telen (bij uitbreiding ook
vlees), waar men op geabonneerd is of zijn pakket wekelijks gaat ophalen. Het bestaat al, maar de trend ontwikkelt zich nu in allerlei richtingen. Ook in het Waasland
zit er schwung in deze markt.
De CSA (Community Supported / Shared Agriculture)
beweging is in opmars. Volgende keer meer hierover.

