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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert
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“We staan vlak
voor het moment
dat de toevoeging
‘duurzaam’ voor
ondernemen wegvalt.”
Citaat van de heer
Ruud Koornstra,
stichter van
Tendris Solutions
bv

Interwaas rondt momenteel de studie naar de
situatie van de Lokale
Diensteneconomie in het
Waasland af, die door de
POD Maatschappelijke
Integratie gesubsidieerd
is. Deze studie leverde
ons al enkele interessante inzichten op. Zo is elk
initiatief in het leven geroepen om een maatschappelijke nood aan te
pakken en slaagt elkeen
in zijn opzet. Meer nog,
verschillende initiatieven
kunnen na enkele jaren
de vraag niet meer volgen. De meeste problemen situeren zich bij het
financiële luik en het samenstellen van het juiste

team. Een opvallende
vaststelling is de geografische verspreiding en
grootteorde van de verschillende initiatieven.
Geografisch beperkt binnen de grenzen van één
gemeente, kleinschalig,
persoonlijk, ... zijn termen die van toepassing
zijn op de sociale economie in het Waasland.
Het is nu de bedoeling
om die initiatieven uit te
bouwen op grotere
schaal en daarbij de troeven van het grensoverschrijdend werken te
koppelen aan het
‘geborgene’ binnen de
gemeentelijke contouren.
Ook de nieuwe decreten

wijzen die richting uit. De
voordelen van schaalvergroting (opstart, financiering, administratie, communicatie, materialen,
huisvesting, enz.) en het
uitwisselen van ervaringen kunnen de slaagkansen van die initiatieven
alleen maar vergroten.
Op die manier zal elke
gemeente dergelijke
diensten kunnen aanbieden aan haar inwoners.
Eind deze maand zal de
studie klaar zijn, in de
volgende nieuwsbrief
presenteren we enkele
concrete resultaten.
Rik Daelman
Voorzitter

Voedselbedeling in het Waasland: wie, wat en hoe?
Naar aanleiding van een
projectoproep door de
POD Maatschappelijke
Integratie kreeg Interwaas de vraag van enkele
OCMW’s uit het Waasland om samen te werken rond de voedselbedeling. De tijd ontbrak
om gezamenlijk een project in te dienen, maar

deze zomer zijn we wel
gestart met het in kaart
brengen van de voedselbedeling in het Waasland. De diversiteit van
aanpak sprong het meest
in het oog. In elke gemeente is de voedselbedeling anders georganiseerd (via OCMW’s,
vzw’s, vrijwilligers, socia-

le kruideniers, enz.) en
vooral de manier van
opslag is voor verbetering vatbaar. We werken
hieraan verder en zoeken
samen met de sociale
economie naar mogelijkheden en voorstellen om
de aanpak van voedselbedeling te verbeteren of
te faciliteren.
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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 (sociale) 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

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

FAQ
De sociale economie, doen zij nog andere zaken dan groen onderhouden, poetsen en klussen?
Het klinkt als een cliché, maar al te vaak denkt men dat de medewerkers van de sociale economie alleen maar poetsen, groen onderhouden, zwerfvuil opruimen en klussen. Zij die al wat verder kijken,
voegen daar in één adem strijken, kringloopwinkels en biologisch telen van groenten aan toe. Maar
het lijstje van zaken die ontwikkeld zijn door de sociale economie is veel langer. Zo wordt graffiti bestreden, geholpen bij uithuiszettingen, worden witgoed en bruingoed hersteld, gebouwen geïsoleerd,
fietspunten bemand, fietskoerierdiensten uitgebaat, sociale restaurants en catering verzorgd, parken
ecologisch heraangelegd, bijen gekweekt, verhuizingen geregeld en de lijst is nog lang niet ten einde.
De toekomst brengt ongetwijfeld nog meer diensten voor onze vergrijzende maatschappij (vervoer,
huizen langer bewoonbaar houden, boodschappen doen, gezelschap houden, dieren verzorgen, enz.).
Aan de lokale overheden en de sociale economie om samen de toekomst tegemoet te gaan!

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.nudge.nl. Het Engelse
werkwoord ‘to nudge’ betekent
‘het geven van een zetje’. En dat
is precies wat Nudge wil doen:
het geven van vele zetjes aan
goede duurzame initiatieven.
Deze Nederlandse website bevat een steeds groeiende lijst
van kleine en grote ideeën en

Graffitivrije stad
verwezenlijkingen die ruim toepasbaar zijn.
Dichter bij huis vinden we
www.ikleefverstandig.be terug,
een website van onze collega
intercommunale IGEMO met als
doel gemeenten, bedrijven en
inwoners op een positieve manier aan te zetten om milieuvriendelijker te leven.

Mo-Clean vzw en de stad Sint
-Niklaas zijn gestart met de
bestrijding van graffiti. Illegale graffiti in de publieke ruimte maakt een verloederde
indruk en wekt bij sommige
mensen een gevoel van onveiligheid op. Men hoopt om
de stad in drie jaar tijd
schoon te krijgen. Ook andere
lokale overheden, diensten
en privépersonen kunnen
voor het verwijderen van
graffiti op hun eigendom
contact opnemen met MoClean vzw via 03/778 81 51.

