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Thema: Voeding
Van het veld en de wei tot op je bord
Mensen die niet zomaar op de reguliere
arbeidsmarkt terechtkunnen op een
duurzame manier begeleiden, coachen en
aan het werk zetten. Dat is kort gezegd wat
De Winning doet. Met KarWij brengt De
Winning de opbrengst van haar
biologische land- en tuinbouwbedrijf via
5 horecazaken rechtstreeks tot bij jou en
ons op het bord.
Lees meer

De Broodwinner tovert oud brood om in lekkere koeken en
heerlijke gerechten
Oud brood superfijn vermalen tot
broodmeel om er koeken en lekkere
gerechten mee te maken: met de
Broodwinner gaat geen enkele broodkruimel
meer verloren. Buurtwerk Posthof haalde het
idee uit Frankrijk en werkt samen met lokale
bakkerijen, koffiebars en buurtwerkingen om
buurtbewoners warm te maken voor
circulaire voeding.
Lees meer

Maatwerkers kweken biologische oesterzwammen voor

Delhaize
Oesterzwammen zijn lekkere, heel voedzame
paddenstoelen. Toen een West-Vlaamse
producent van oesterzwamsubstraat
ermee stopte, besloot maatwerkbedrijf
De Kromme Boom om de productie over
te nemen. Met hun biologisch gekweekte
oesterzwammen kregen ze meteen 50% van
de aanbesteding als leverancier van Delhaize.
Het verhaal van een succes.
Lees meer

Nieuws
12 hubs ‘Circulair Werk(t)’ voor circulair en sociaal
ondernemerschap
Wil je circulair ondernemen samen met
sociale-economiebedrijven? Of ben je als
maatwerkbedrijf op zoek naar een circulaire
partner?
Van Brugge tot Genk, van Oudenaarde tot
Leuven, kan je terecht bij de 12 regionale
sociaal-circulaire hubs. Ze bieden je
inspiratie, matchmaking en
ondersteuning.
Lees meer

Al ingeschreven voor Werkzin-e?
Werkzin-e is de tweewekelijkse
nieuwsbrief van het Departement Werk
en Sociale Economie. Met Werkzin-e word
je op de hoogte gehouden van de laatste
trends op de arbeidsmarkt, nieuwe
publicaties en studiedagen in de
beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie,
nieuwe cijfergegevens, beleid en nog veel
meer. Eerdere Werkzin-es kan je raadplegen
op vlaanderen.be.
Wie eerder van de socialemediamarkt thuis is, kan ook terecht op het Twitter- en
LinkedInaccount van DWSE.

Oproepen in de kijker
Begeleidingsaanbod START SOON: Gratis begeleidingstraject.
Oproep 'Sociaal ondernemen: oprichting': deadline voor aanvragen is 31 december
2021.
Oproep 'Sociaal ondernemen: innovatie': deadline voor aanvragen is 31 december 2021.
Heb je nog een vraag die je niet beantwoord ziet door bovenstaande oproepen?
Maak dan zeker eens een afspraak met onze projectadviseurs Sociale Economie.

Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
nieuws.se@vlaanderen.be

Powered by YMLP.com

