Nieuwsbrief april 2021

Thema: Startende sociale ondernemers (deel 1)
De Vlaamse economie blijft in beweging. Duurzaam ondernemen zit in de lift. Steeds
meer zien sociale ondernemingen het licht. In deze nieuwsbrief stellen we enkele
ondernemingen voor.
Zo vertelt Hop Up hoe ze kinderen - letterlijk en figuurlijk – ruimte geven om te spelen.
Mr. Manchette bewijst dat modebewust en sociaalbewust hand in hand kunnen gaan.
En Pirates’ Business toont hoe je met voetbal een sterkere positie op de arbeidsmarkt
kan scoren.
Wat hebben deze ondernemingen gemeen? Ze namen allen deel aan de oproep “Sociaal
Ondernemen: Oprichting”, die startende sociale ondernemers een duw in de rug wil
geven.
Heb je zelf vragen over sociaal ondernemen? Of heb je advies nodig over sociale
economie? We wijzen je graag de weg naar onze projectadviseurs sociale economie.
Tot slot belichten we in deze nieuwsbrief enkele recente ontwikkelingen in de
arbeidszorg, het toegekende extra contigent voor circulaire activiteiten en het kwaliteitsen registratiemodel.

Hop Up geeft kinderen ruimte om te spelen
Volgens ‘speelarchitecten’ Eva Maréchal en
Ilse Van Gorp heeft elk kind recht op een
kwalitatieve speelomgeving. Na de nodige
research gingen ze aan de slag om
uitdagende speelelementen te ontwerpen die
nog makkelijk opruimen ook. Hop Up
Playgrounds was geboren.
Meer over het project van Hop Up

Mr. Manchette: “De overstap naar een coöperatieve
vennootschap gaf onze zaak de nodige dynamiek”
Mr. Manchette zag in 2016 het licht als een
eenmanszaak met een duidelijke missie: op
een ecologische en eerlijke manier
herenhemden maken die niets inboeten aan
stijl of comfort. Eind 2019 was het tijd voor
een volgende stap in het verhaal: de
oprichting van een coöperatieve

vennootschap.
Meer over het project van Mr. Manchette

“Met Pirates’ Business laten we jongeren en werkgevers
elkaars leefwereld ervaren”
City Pirates is een Antwerpse voetbalclub die
in de eerste plaats een warme thuis en een
positieve identiteit wil bieden aan jongeren in
een moeilijke situatie. Met 1300 voetballende
leden, verdeeld over vijf wijken, heeft City
Pirates een groot bereik. Met de vzw Pirates’
Business breiden ze die maatschappelijke
impact nu uit naar de arbeidsmarkt.
Meer weten?
Lees hier meer over het project van Pirates’
Business

In the picture: Projectadviseurs Sociale Economie
Vraag of advies nodig over sociale economie?
Ben je op zoek naar informatie over de
regelgeving? Plan je nieuwe projecten en
wens je advies over financierings- en
subsidiemogelijkheden? Wil je samenwerken,
transformeren of fuseren? Wil je jouw idee
aftoetsen?
Meer weten?
Maak een afspraak met onze
projectadviseurs!

Arbeidszorg wordt ‘Arbeidsmatige activiteiten in de sociale
economie (AMA WSE)
Vanaf 1 april 2021 gingen 74
maatwerkbedrijven en hun
samenwerkingspartners aan de slag onder de

nieuwe regelgeving ‘Arbeidsmatige
activiteiten in de sociale economie’ (AMA
WSE).
De drie voorheen bestaande vormen van
arbeidszorg werden geïntegreerd in één nieuw
structureel kader. Alle
arbeidszorgmedewerkers worden mee
omgezet in dit nieuwe kader.
Meer weten?
Bekijk hier de nieuwe regelgeving AMA WSE

Extra plaatsen voor circulaire activiteiten in de sociale
economie
Vlaams minister van Werk en Sociale
Economie Hilde Crevits stelde eind vorig jaar
een groeipad aan extra contingent ter
beschikking voor maatwerkbedrijven en
maatwerkafdelingen in de sociale economie.
De bijkomende tewerkstelling via dit groeipad
was specifiek gericht op circulaire activiteiten.
De oproep was bijzonder succesvol.
Meer weten?
Bekijk hier welke maatwerkbedrijven en -afdelingen extra contingent kregen

Kwaliteits- en registratiemodel: meer wettelijke
kwaliteitssystemen aanvaard
Je kan op drie manieren aantonen dat je
voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden voor
dienstverleners binnen het beleidsdomein
Werk en Sociale Economie: met een privé
kwaliteitslabel, door een kwaliteitssysteem
van een ander beleidsdomein of door de
standaard Werk en Sociale Economie in te
vullen.
De lijst met kwaliteitssystemen van andere
beleidsdomeinen werd uitgebreid met onder andere het kwaliteitslabel kleuteropvang
van Opgroeien, de lokale besturen, …
Meer weten?
Bekijk hier de lijst met kwaliteitssystemen van andere beleidsdomeinen

Oproepen in de kijker
Begeleidingsaanbod START SOON
Heb jij een sociaal ondernemersidee? Of wil je met jouw bedrijf meer maatschappelijke
impact creëren? Dan is dit gratis begeleidingstraject StartSOON zeker iets voor jou! Het
begeleidingstraject Start SOON is gratis voor de geselecteerde kandidaat-ondernemers.

Oproep Oprichting
Zoek je een tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van jouw sociale
onderneming? De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.
Sinds 1 april kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 30 juni. Nieuw : vanaf deze oproepronde pitch je je projectvoorstel ook aan
een jury. Inschrijven voor een pitchmoment doe je hier.
Oproep Innovatie
Zoek je als sociale-economieonderneming steun voor je innovatieproject? Ook binnen
een samenwerkingsverband kan je in aanmerking komen. De maximale subsidie per
project bedraagt 50.000 euro.
Sinds 1 april kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 30 juni.
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