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“Het is niet genoeg
te weten, men
moet ook toepassen. Het is niet genoeg te willen, men
moet ook handelen.”
Johann Wolfgang
von Goethe, Duits
dichter, estheet en
natuurfilosoof

Een jaar geleden zijn we
gestart met de nieuwsbrief ‘Helpdesk Sociale
Overheidsaankopen
inspireert’. Inmiddels
hebben we 10 nieuwsbrieven gepubliceerd en
verstuurd naar meer dan
400 geïnteresseerden
verspreid over het Waasland. Een ideaal moment
dus om even terug te
blikken, te evalueren en
eventueel bij te sturen.
Regelmatig kregen we
vragen, reacties en
opmerkingen op onze
nieuwsbrieven. Wat dat
betreft, kunnen we stellen dat de sociale economie leeft in het Waasland. En dat is juist het

doel van deze nieuwsbrief, nl. lezers inspireren
om ook hun steentje bij
te dragen in het socialer
en duurzamer aanbesteden. In de toekomst wil
Interwaas deze koers verder bewandelen.
Voor de gemeenten betekent 2013 een belangrijk
overgangsjaar naar de
nieuwe witboeken
(BBC’s), waarin elke overheid het accent kan leggen op sociale economie
en de regierol. Interwaas
wil de gemeenten daarin
ondersteunen door:
1. het verzorgen van informatie en aanleveren
van ideeën via deze
nieuwsbrief, de website

en andere media;
2. het blijven zoeken naar
opdrachten voor de sociale economie en waar
mogelijk het begeleiden
van de lokale overheden
bij hun aanbestedingen,
onderzoek en uitvoering
van de opdrachten;
3. het mee onderzoeken
van niches, ideeën, innovaties en het verder uitbouwen van bestaande
initiatieven.
Kortom, aarzel dus niet
ons te contacteren als je
onze hulp kan gebruiken!
We helpen graag waar
mogelijk!
Rik Daelman
Voorzitter

Bijna alle Wase gemeenten zijn FairTradeGemeente
Iedere gemeentelijke
context is anders en om
te oogsten moet men
soms meer dan eens zaaien... Anno 2012 hebben
6 Wase gemeenten de
titel van FairTradeGemeente behaald.
Beveren haalde als eerste
de titel binnen in 2006,
dan volgden Sint-Niklaas

(2008), Lokeren (2010),
Sint-Gillis-Waas (2011)
en nu ook Kruibeke en
Waasmunster. Temse is
in 2012 gestart met het
erkenningsproces. De
campagne loopt nu op
kruissnelheid en hopelijk
kunnen zij volgend jaar
ook de titel in de wacht
slepen!

Enkele cijfers over de Wase sociale economie
Bij het begin van een nieuw jaar, loont het telkens de moeite om het voorbije jaar in cijfers te gieten. Bij deze
doen wij dit voor de Wase sociale economie.
Eind 2012 waren er ongeveer 1.500 mensen actief tewerkgesteld bij één van de 35 sociale economie initiatieven die het Waasland telt. Het overgrote deel van die mensen waren actief in de Wase Werkplaats of in één
van de 6 andere sociale werkplaatsen van het Waasland. In alle 8 gemeenten van ons werkingsgebied zijn de
sociale economie bedrijven actief.
Maar er is nog werk aan de winkel... De werkloosheidsgraad in het Waasland bedraagt 7,27%. 26,5% van de
werkzoekenden uit de regio behoren tot de doelgroep van mensen die langer dan 2 jaar werkzoekend zijn,
wat neerkomt op een 2.000-tal personen. Deze cijfers motiveren ons om verder inspanningen te leveren voor
deze doelgroep werknemers en de Wase sociale economie.

Wase sociale economie in de pers
De sociale economie is voortdurend op zoek naar opdrachten
en om die te bemachtigen, moeten ze ook naambekendheid
verwerven. Reclamebudgetten
zijn er niet of nauwelijks, dus
probeert de sociale economie
de pers te halen met realisaties
en andere nieuwswaardige informatie. De afgelopen maanden lazen we volgende koppen:




‘Minder kosten betekent
meer jobs’ over het verhuren van de daken van
de Wase Werkplaats voor
elektriciteit;



‘ Wase Werkplaats onderhoudt pleinen’ over
de aan de beschutte
werkplaats gegunde opdracht van de gemeente
Beveren voor het groenonderhoud en onderhoud
van de straten en pleinen,
verschillende begraafplaatsen en speelpleinen
voor een bedrag van
600.000 euro;

‘Kwaliteit houdt crisis
buiten’ over het pas verworven certificaat voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen door
de Wase Werkplaats;



‘Klusjesdienst breidt
uit’ over de klusjesdienst van Beveren die
voortaan ook in Kruibeke en Zwijndrecht
actief is;



‘De Stek wordt eerste
Wase samentuin’ over
een pas opgestart project waarin Jomi participeert in de zelfoogsttuin van de buurtvereniging Herleving
aan het Westerplein in
Sint-Niklaas.
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