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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert

Een schepen sociale economie voor elke Wase gemeente
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“Als gemeenten
alles zelf doen,
dan is het geheel
van die inspanningen een optelsom.
Als ze samenwerken, dan is het
geheel van dit
alles een vermenigvuldiging.”
Julien Van
Geertsom tijdens
de opening van de
Kringwinkel in Sint
-Gillis-Waas

De verkiezingen van
14 oktober 2012 zijn achter de rug en de nieuwe
coalities zijn gevormd. Nu
komt de fase van het finaliseren van de beleidsen beheersplannen. Zoals
vorige keer al aangehaald, is er voor de sociale economie een grote
verandering op til waarin
de rol van de gemeente
groter zal worden. Waar
de gemeenten vroeger
verantwoordelijk waren
voor de regierol van de
lokale diensteneconomie,
breidt hun rol nu uit naar
het regisseren van de
gehele regionale sociale
economie. Een definitie
van regie is ons tot op

heden niet meegegeven,
maar enig opzoekwerk
levert ons het volgende
op: ‘Regie is sturing en
invloed uitoefenen op
het gedrag van onafhankelijke actoren (lees sociale economie bedrijven)
naar een gezamenlijk
overlegd doel.’ Dit kan
enkel slagen wanneer er
sprake is van netwerksturing en geen hiërarchische sturing.
Verder is er nood aan een
voldoende grote vraag en
aanbod en dat houdt in
dat gemeentegrensoverschrijdend werken een
must zal worden. Meteen
een nieuw domein voor
gemeenten om op in te

spelen. Om dit te vergemakkelijken, lijkt het ons
aangewezen dat er binnen het College van Burgemeester en Schepenen
iemand wordt aangeduid
die de bevoegdheid over
de sociale economie
krijgt. Pas dan is er één
aanspreekpunt op beleidsniveau en wordt het
vlotter werken om tot
gezamenlijke acties en
diensten te komen. SintNiklaas heeft alvast die
keuze gemaakt, nu nog
de andere Wase gemeenten!
Rik Daelman
Voorzitter

Leidraad voor de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten
Bovengenoemde leidraad
kadert in de beslissing
van de Vlaamse overheid
om tegen 2020 alle overheidsopdrachten 100%
duurzaam te maken. Op
die manier kan de Vlaamse overheid als milieu- en

sociaalbewust aankoper
wegen op de markt. Op
het vlak van milieucriteria was al een hele weg
afgelegd, maar voor de
sociale criteria was dringend een inhaalbeweging
nodig. Met de nieuwe

leidraad wordt het mogelijk
om ook op het vlak van sociale criteria een stuk dichter bij
de duurzaamheidsambitie te
komen.
Meer informatie vind je op
www.werk.be/node/1725.

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 november-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
Kan er iemand met cijfers aantonen welk nut het bewaren van dopjes, kurkjes, capsules, e.d. heeft?
Critici kan je overal vinden en de mens is verzot op cijfers en statistieken. Wij vonden de volgende cijfers op de website www.nudge.nl waarover we vroeger al eens rapporteerden.
Nespresso wil in 2013 wereldwijd 75% van alle capsules kunnen recycleren. Om dit te realiseren kan
de consument een zak (recycling bag) kopen voor 5 eurocent. In zo’n zak kunnen 200 cups. Die worden
opgehaald bij een nieuwe bestelling of op bepaalde punten verzameld. Aluminium recycleren kost
slechts 5% van de energie nodig voor nieuw aluminium. Bovendien bespaart het hergebruik van 1 kg
aluminium 6 kg bauxiet, 4 kg chemicaliën en 14 kWh elektriciteit. Nespresso produceert 9 miljard capsules per jaar. 75% daarvan bestaat uit 6.750 ton aluminium die door recyclage opnieuw beschikbaar
wordt, goed om ongeveer 100 vliegtuigen te bouwen. Al blijft koffie zetten op de oude manier
(koffiefilters) nog milieuvriendelijker ...
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.expertisepunt.be is een
website met zijn roots bij het
Vlaams Overleg Sociale Economie, een overlegplatform voor
de sociale economie in Vlaanderen. Deze website wil een soort
van kompas zijn om opgebouwde expertise en succeservaringen van collega’s uit de sociale
economie op te sporen.

Biowinkel van Jomi

Je kan er zoeken op verschillende thema’s, maar je kan ook
klikken op de recente fiches die
zijn toegevoegd. Enige opmerking van ons uit is dat deze
website het laatste jaar minder
actief is geworden.

Jomi vzw heeft een half jaar
geleden een biowinkel geopend, waar ze eigen geteelde
groenten en fruit aan de man
brengen. Ze verkochten die
eigen producten al langer in
een barakje bij de serre zelf,
maar nu bouwden ze een oud
tankstation om tot een gezellige buurtwinkel. Meer informatie over dit project kan je
opvragen via het volgende
mailadres:
katelijn.vanmoere@jomivzw.be.

