
 

 

 

Nieuwsbrief juli 2021

Individueel maatwerk: eerste principiële goedkeuring
decreet

Op vrijdag 2 juli 2021 verleende de Vlaamse
Regering haar principiële goedkeuring aan de
invoering van individueel maatwerk.
Met het decreet individueel maatwerk wil de
Vlaamse overheid verder inzetten op de
inschakeling van alle werkgevers in de
tewerkstelling van personen met een
arbeidsbeperking en zo meer mensen aan
het werk krijgen.
 
Werkgevers kunnen rekenen op een
financiële ondersteuning in de vorm van een
loonpremie en/of een begeleidingspremie. De
komende maanden wordt het
uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog
met de sector.

Nieuwe ronde oproepen “Oprichting” en “Innovatie”
De Vlaamse Regering maakt regelmatig
middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen
en projecten om de sociale economie te
versterken.
Een overzicht van de lopende oproepen vind
je op onze oproepenpagina.
 
Vanaf 1 juli kan je indienen voor een nieuwe
ronde van de oproepen “Sociaal
ondernemen: Oprichting” en “Sociaal
ondernemen: Innovatie”. Deadline voor
aanvragen is 13 september!
 
Nieuw is dat alle info voor deze oproepen nu
ook gebundeld is in een filmpje! In twee
korte animatiefilmpjes gidsen we je snel door
de verschillende elementen van deze
oproepen.

Vacature projectcoördinator Digibanken

https://www.socialeeconomie.be/nieuws/eerste-principiele-goedkeuring-decreet-individueel-maatwerk
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/eerste-principiele-goedkeuring-decreet-individueel-maatwerk
https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/nieuw-animatiefilmpjes-oproepen-oprichting-en-innovatie


 

 

 

In 2021 lanceert de Vlaamse Overheid het
project ‘Digibanken’ om de digitale uitsluiting
in Vlaanderen te verkleinen. Dit grootschalig
en meerjarig project past binnen de
relancestrategie voor Vlaanderen, en zal dus
een hoge zichtbaarheid hebben.
Via subsidie-oproepen, en flankerende acties,
zullen we de oprichting van digibanken
ondersteunen.
 
Om de operationele uitvoering van dit project
de komende jaren mee in goede banen te
leiden, zoeken we een projectcoördinator.
Solliciteren kan tot en met 31 augustus
2021.

Netwerkevenement digitale inclusie en Digibanken: 8
september

Momenteel worden een aantal
relanceplannen opgestart met betrekking tot
e-inclusie, waaronder Digibanken, Iedereen
Digitaal, Digisprong en Edusprong.
Het bundelen van de krachten en het leggen
van linken tussen de verschillende sectoren
zijn cruciaal om deze ambitieuze e-inclusie-
plannen te realiseren.
 
We willen deze plannen wind in de zeilen
geven: schrijf je dus zeker in voor het online
netwerkmoment i.k.v. de Digibanken op 8
september!

Managementadvies: ken je deze subsidie al?
Wil je je bedrijfsvoering verbeteren en
daarvoor managementadvies inwinnen?
Heb je bijvoorbeeld advies nodig rond het
opstellen van een communicatie- of
marketingplan? Of kan je wat hulp gebruiken
bij het maken van een investerings- of
marktanalyse?
 
Als erkende sociale-economieonderneming
kan je hiervoor een premie krijgen.
Zo kan je je bedrijfsvoering verbeteren en je
onderneming versterken, laten groeien of
transformeren!
De steun bedraagt 50% van de totale
subsidiabele kostprijs van je
managementadvies (excl. BTW), met een
maximum van 10.000 euro.

 

Databank Sociale Economie: gebruik jij
de overzichtskaart al?

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/projectcoordinator-digibanken-dbeee1
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/netwerkevenement-digitale-inclusie-en-digibanken
https://www.socialeeconomie.be/managementadvies


 

Onze databank Sociale Economie kreeg een
update. Zo werden alle voormalige
arbeidszorginitiatieven van hun nieuwe
benaming ‘AMA WSE’ (Arbeidsmatige
activiteiten in sociale economie) voorzien.
 
En wist je bijvoorbeeld al dat je de
overzichtskaart kan gebruiken om op zoek te
gaan naar sociale ondernemingen in je buurt?
Je vindt de handige kaart helemaal onderaan
de databankpagina.
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