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Thema: Circulaire economie
Circulaire economie vindt steeds meer ingang in ons dagelijks leven.
Ook steeds meer sociale-economieondernemingen zien het belang ervan in én
ondernemen actie om hun steentje bij te dragen.
Via de oproep “Circulair Werk(t)!” geven Vlaanderen Circulair, ESF Vlaanderen en het
Departement Werk en Sociale Economie financiering aan 20 circulaire hubs. Hiermee
geven ze sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost.
Ook andere oproepen laten ruimte voor circulaire economie. Zo vond E-bis
ondersteuning via de oproep “Sociaal ondernemen: Oprichting” en Weerwerk via de
oproep “Sociaal ondernemen: Innovatie”. Misschien inspireren zij je wel tot je eigen
circulaire project?

Infographic “Circulair Werk(t)!”

E-bis geeft leasefietsen een tweede leven
Leasefietsen worden steeds populairder als
extralegaal voordeel voor werknemers. Maar
wat gebeurt ermee als de leaseperiode
afloopt? E-bis wil een sociaal en duurzaam
antwoord bieden op die vraag. Ze schakelen
doelgroepmedewerkers in om de exleasefietsen klaar te stomen voor de
tweedehandsmarkt.
Lees hier hoe E-bis leasefietsen een tweede
leven bezorgt.

Weerwerk: van afgedankt textiel tot circulair product
Bij Sphinx Cinema in Gent kan je
tegenwoordig draagtassen kopen gemaakt
van oude filmspandoeken. Het idee komt van
maatwerkbedrijf Weerwerk. "Door in te haken
op de circulaire economie, creëren we een
meerwaarde voor de lokale gemeenschap."
Meer weten?
De circulaire draagtassen van Weerwerk

Meer koopkracht en kwaliteit voor maatwerkbedrijven
Werknemers in de maatwerkbedrijven zullen
extra ecocheques ontvangen en/of een

anciënniteitstoeslag of een (forfaitaire)
premie. Er komen extra jobs in de sector en
verschillende acties voor de digitale
transformatie en de professionalisering van
de maatwerkondernemingen.
Die maatregelen zijn het gevolg van het
zesde Vlaams intersectoraal voorakkoord
voor de zorg- en welzijnssector van eind
november 2020.
Meer weten?
Lees hier meer over het voorakkoord voor de zorg- en welzijnssector..

Oproepen in de kijker
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.
Vanaf 1 maart kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 31 maart.
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.
Vanaf 1 maart kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 31 maart.
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.
Het derde basistraject zal starten op 4 maart 2021.
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