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Thema: Startende sociale ondernemers (deel 2)

De Vlaamse economie blijft in beweging. Duurzaam ondernemen zit in de lift. Steeds
meer zien sociale ondernemingen het licht. Met de oproep "Sociaal Ondernemen:
Oprichting" willen we zulke starters ook het nodige duwtje in de rug bieden. In onze
nieuwsbrief van april deden HopUp, Mr. Manchette en Pirates’ Business hun verhaal al uit
de doeken.  In deze editie stelt VOEM vzw zijn vegetarische cateringdienst voor, OHNE
Coop pioniert met een coöperatief model voor zero-waste-winkels.  
 
Ken je het platform doeners.be al?  Hiermee wil de provincie Vlaams-Brabant de rol van
matchmaker opnemen tussen reguliere bedrijven en bedrijven uit de sociale economie.
 Tot slot belicht ook maatwerkbedrijf Demival hoe een samenwerking met de reguliere
economie resulteerde in hun productie van elektrische laadpalen.
 

Vegetarische catering met een verhaal
Mensen met en zonder migratieachtergrond,
gelovigen en ongelovigen, links en rechts …
VOEM vzw maakt er haar missie van om
mensen te verbinden via hartverwarmende
initiatieven.
 
Wat denk je bijvoorbeeld van een
vegetarische cateringdienst, ontsproten uit
oefenkansen Nederlands voor anderstaligen?

 

Zero-waste-initiatief Belgisch pionier model
franchisecoöperatie

Verpakkingsvrije, lokale en biologische
alternatieven toegankelijk maken voor
iedereen, dat is de missie van OHNE Coop.
 

https://www.socialeeconomie.be/case/vegetarische-catering-met-een-verhaal
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/oproep-sociaal-ondernemen-oprichting
https://www.socialeeconomie.be/case/vegetarische-catering-met-een-verhaal


 

 

De van oorsprong Gentse coöperatie kiest
welbewust voor een coöperatief model met
zelfstandige winkelhouders als
aandeelhouders.

 

Matchmaking via doeners.be
Doeners.be is een online platform van de
provincie Vlaams-Brabant: reguliere bedrijven
kunnen er de ideale partner vinden voor een
samenwerking met een bedrijf uit de sociale
economie.
 
Zoek je iemand voor een specifieke opdracht?
Of heb je eerder een open vraag? Surf naar
doeners.be, vind de ideale partner en maak
er samen een succesverhaal van! 

 

Demival produceert elektrische laadpalen van a tot z
Maatwerkbedrijf Demival biedt een unieke
mix van diensten aan, van metaalbewerking
over elektromontage tot verpakking.
 
De combinatie van die diensten leidde vorig
jaar tot een nieuw project: de productie van
elektrische laadpalen voor de Europese
markt. Een subsidie voor investeringssteun
gaf het initiatief een steuntje in de rug.

https://www.socialeeconomie.be/case/zero-waste-initiatief-belgisch-pionier-model-franchiseco%C3%B6peratie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/matchmaking-doenersbe
https://www.socialeeconomie.be/case/zero-waste-initiatief-belgisch-pionier-model-franchiseco%C3%B6peratie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/matchmaking-doenersbe
https://www.doeners.be/
https://www.socialeeconomie.be/case/demival-produceert-elektrische-laadpalen-van-tot-z


 

 

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.
 
Vanaf 1 juli kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 30 september.
 
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 juli kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor
aanvragen is 30 september.
 
Projectadviseurs Sociale Economie
 
Heb je nog een vraag die je niet beantwoord ziet door bovenstaande oproepen?
Maak dan zeker eens een afspraak met onze projectadviseurs Sociale Economie. Zij
kunnen je verder op weg helpen.

 

 

 
 

Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel

nieuws.se@vlaanderen.be

https://www.socialeeconomie.be/case/demival-produceert-elektrische-laadpalen-van-tot-z
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/start-soon-nieuw-begeleidingsaanbod-voor-sociale-ondernemersidee%C3%ABn
http://www.start-soon.be/
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/oproep-sociaal-ondernemen-oprichting
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/oproep-sociaal-ondernemen-innovatie
https://www.socialeeconomie.be/projectadviseur-sociale-economie
https://www.socialeeconomie.be/projectadviseur-sociale-economie
https://www.facebook.com/socialeeconomie
https://www.linkedin.com/groups/4096995/
mailto:nieuws.se@wse.vlaanderen.be
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