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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert
De sociale economie leeft in het Waasland
In dit nummer:
De sociale economie
leeft in het Waasland

1

Inspiratiegroep kwam 1
samen bij Wase Werkplaats
Contact

2

Planning

2

FAQ

2

Wegwijs in websites

2

Nieuw energielabel

2

“Het zaaien is belangrijker dan het
onmiddellijk daarna willen oogsten.”

Uit ‘duurzaamheid
is meer dan groen’
van Jan Jonker

Ons wordt dikwijls de
vraag gesteld waar en op
welke domeinen de Wase
sociale economie actief
is. Op de website van Interwaas is daarover veel
informatie te vinden,
maar we willen ook de
volgende initiatieven
eens onderstrepen.
In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we al
dat de mensen van MoClean in opdracht van de
stad Sint-Niklaas een
graffitibestrijdingsploeg
opgestart hebben.
Afgelopen maand haalden ook de volgende
initiatieven de media.
In Sint-Gillis-Waas slaan
het OCMW, de VDAB en
Den Azalee de handen in

elkaar om een klusjesdienst op te starten die
kleine klusjes zal uitvoeren bij kansarmen en
senioren, zodat zij langer
in hun huis kunnen blijven wonen. Op dit moment werkt deze ploeg
als opleidingsproject aan
het ombouwen van twee
voormalige rijkswachtgarages tot twee kinderopvanglokalen.
Jomi vzw opende afgelopen maand haar biowinkel ‘De Bioserre’ in een
voormalig tankstation in
Sint-Niklaas, waar ze een
deel van de door hen
geteelde groenten en
fruit te koop aanbieden.
Daarnaast plaatsten ze
2 bijenkasten voor een

totaal van 120.000 bijen
op het dak van het stadhuis van Sint-Niklaas.
Wase Werkplaats legde
in opdracht van de gemeente Waasmunster
een speel- en wandelbos
aan met enkel streekeigen bomen en planten.
De vzw sociale economie
Beveren startte op haar
beurt met het project
‘Bemoeizorg’ dat moet
voorkomen dat bewoners
uit hun sociale woning
worden gezet door hen
intensief te begeleiden.
Conclusie: de sociale economie leeft in het Waasland!
Rik Daelman
Voorzitter

Inspiratiegroep kwam samen bij Wase Werkplaats
Op 16 april 2012 kwam
de ‘inspiratiegroep voor
het duurzaam aankopen’
samen. Deze groep bestaat uit personen die
binnen hun eigen overheid betrokken zijn met
het aankoopbeleid. Elke
keer steken ze de koppen
bij elkaar over een zelf
gekozen onderwerp.

Ditmaal ging het over de
gunningscriteria. Wat zet
je in je gunningscriteria
als je duurzamer wil aanbesteden? Wat mag wel
en wat niet? Durven we
verder kijken dan alleen
maar de prijs, de kortingen en de opvolging?
Conclusie van die vergadering is dat we nog een

hele weg moeten afleggen en dat bij de beslissingsnemers duurzaamheid nog een te weinig
gekend begrip is. Nog
werk aan de winkel dus!
De vergadering werd afgerond met een bezoek
aan de Wase Werkplaats
dat voor de aanwezigen
een eyeopener was.
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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 mei 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

- 09/05/2012: Denktank van de Wase sociale
economie
- 23/05/2012: Begeleidingscommissie van de
Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen

FAQ
Er komen nieuwe decreten voor de sociale economie. Welke decreten zijn dat?
Er komen/zijn in totaal 3 nieuwe decreten die betrekking hebben op de sociale economie:


het maatwerkdecreet dat betrekking heeft op de vereenvoudiging en afstemming van tewerkstellingsmaatregelen binnen de sociale economie binnen een normaal economische context en
de uitwerking van een begeleidingskader in functie van de doorstroming;



het decreet tot wijziging van het decreet lokale diensteneconomie;



het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (gepubliceerd in
B.S. op 26 maart 2012).

Nieuw energielabel

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:
www.indicator.be omvat indicatoren die de stand van zaken
van de duurzame ontwikkeling
van ons land meten en opvolgen. Deze website gaat uit van
het Federaal Planbureau.
www.plan-c.eu is een netwerk
voor duurzaam materiaalbeheer, gesteund door de Vlaamse
overheid. De leden komen uit

alle geledingen van de maatschappij: bedrijven, consumenten, overheid, wetenschappers,
enz.
www.vodo.be telt een twintigtal
ngo’s en stimuleert het
maatschappelijk debat
over duurzame ontwikkeling en geeft
er een kritische en
progressieve invulling aan.

Bij het milieuvriendelijk aankopen van elektrische toestellen wordt er gekeken naar
het energieverbruik. We kennen allemaal de lettercodes
A++++ tot en met G en de
kleurenbalkjes. Maar hoe lees
je die lettercodes nu het beste? Meer info hierover kan je
terugvinden in de brochure
“Het nieuwe energielabel
ontleed”, die je kan downloaden via volgende link http://
www.topten.be/index.php?
page=dossiersNL.

