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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert

Sociale economie is nodig
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Het proces van
verduurzaming
van de maatschappij kan teruggebracht worden tot 4 woorden
die beginnen met
een V: Verleiden,
Verkennen, Veranderen en Verankeren.
Ik voeg daar nog
een oude wijsheid
met 4 V’s aan toe:
“Vroege vogels
vliegen verder.”
Filip Deproost vrij
naar J. Jonker

We vragen ons soms af
waarom de sociale economie nodig is. Kunnen
die mensen niet in de
reguliere economie terecht? Zou er op die manier dan ook geen einde
komen aan de zogenaamde valse concurrentie?
Dat zijn argumenten die
we niet kunnen ontkennen, maar het nut van
sociale economie valt
duidelijk te beargumenteren. Als je weet dat
Oost-Vlaanderen de provincie is met het tweede
hoogste aantal werkzoekenden in Vlaanderen
(45.453 personen in
2010, waaronder
24.000 laaggeschoolden,

20.500 langdurig werkzoekenden en 7.500 arbeidsgehandicapten),
dan is er een grote groep
die onze aandacht verdient. Deze mensen hebben meer tijd nodig om
in het arbeidsritme te
geraken. Net die tijd kunnen ze vinden bij de diverse sociale economie
initiatieven, ook in onze
regio. Voor sociale economie is het zoeken van
gepast werk belangrijker
dan de financiële winst.
Sociale economie zoekt
werk, opdrachten, klussen, e.d. die passen binnen het profiel van hun
werknemers. Daarmee
kunnen ze mensen acti-

veren met als mogelijk
einddoel het (opnieuw)
inschakelen van doelgroepwerknemers in het
reguliere arbeidscircuit.
Daarbij is de rol van de
lokale overheden van
groot belang.
En daarom willen we ook
in het volgende werkjaar
met Interwaas de begeleiding verzorgen van de
sociale economie initiatieven en de lokale overheden bij het ontwikkelen van nieuwe diensten
en opdrachten.
Tot slot wens ik je een
prettige vakantie toe!
Rik Daelman
Voorzitter

Wintermaanden stille maanden voor groenploegen
Sociale economie initiatieven en bedrijven leveren goederen en diensten, waarom ook niet
aan jou? Eerder dan subsidies te geven, kan je de
sector steunen door bij
hen aan te kopen. Probeer m.a.w. diensten sociaal aan te kopen waar
het kan. Groenonder-

houd, catering, onderhoud van een gemeentelijk fietspark, graffiti verwijderen, enz. zijn slechts
enkele voorbeelden van
diensten die je door de
sociale economie via aanbestedingen en prijsvragen kan laten uitvoeren.
We willen hierbij een lans

breken voor opdrachten
in de wintermaanden,
wanneer de groenploegen op stal moeten blijven. Groot snoeiwerk en
opkuiswerk zijn dan interessant om in te plannen.
Laat dit een gouden tip
zijn.
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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 duurzaamheid. Binnen dat kader
plannen we op regelmatige basis activiteiten
voor bepaalde doelgroepen. In september 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

25/09/2012: derde inspiratiegroep van aankopers en duurzaamheidsambtenaren bij de sociale werkplaats Jomi
14/09/2012: denktank van de Wase sociale economie

FAQ
Zo’n opdracht voorbestemmen voor de sociale economie, dat is toch niet wettelijk?
Een vraag die we onder verschillende vormen al jaren horen stellen. Toch is niks minder waar. De hantering van de sociale voorkeur in overheidsopdrachten bestaat sinds 2003 (artikel 18 bis toegevoegd
aan de wet van 24/12/1993). Ook in artikel 22 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006 wordt aan opdrachtgevers de mogelijkheid geboden om overheidsopdrachten te reserveren voor ondernemingen die zich situeren binnen de sociale economie.
Dezelfde wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (15
juni 2006) staat ook toe dat bijzondere uitvoeringsvoorwaarden in het bestek worden opgenomen.
Meer info vind je op onze website: www.interwaas.be/werkdomeinen/sociale-economie.

Groen Doel

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.
Recent viel ons oog op
www.pianoo.nl/praktijk-tools/
praktijkvoorbeelden, een onderdeel van de Pianoo website met
talrijke voorbeelden van duurzame overheidsaankopen, uitgevoerd door lokale overheden. Er
werden begin juli 34 voorbeelden aan de webpagina toegevoegd.

Via deze website kwamen we op
een gezamenlijk initiatief van
23 Nederlandse gemeenten om
hun aankoopdienst te integreren in een groter geheel. Op die
manier bespaart men door samen aan te kopen. Meer info
hierover op www.inkoopbureau
westbrabant.nl.

In opvolging van onze gezamenlijke opkuisactie in Doel
van mei 2011 gaan we met
Jomi, Wase Werkplaats en
Groep Intro het verwilderde
groen van Doel aanpakken.
Deze 3 sociale economie initiatieven gaan in het najaar
de struiken en andere uitgezaaide en verwilderde tuinen
aanpakken, opdat ze minder
aantrekkelijk worden voor
zwerfvuil. In juni/juli is er een
algemene opkuis van de voetpaden en braakliggende terreinen gepland.

