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Thema: Werken aan competenties
September is traditioneel de maand van: kinderen die terug naar school gaan,
volwassenen die een nieuwe cursus of hobby aanvatten, ... Ook de sociale economie in
Vlaanderen blijft niet stilstaan en bouwt mee aan (nieuwe) competenties.
In deze nieuwsbrief doet de Blauwe Lelie uit de doeken hoe zij de competenties en
doorgroeimogelijkheden van hun werknemers meten en registreren. In de grote regio
rond Brugge werken ze hiervoor met 6 andere sociale-economiebedrijven samen.
Daarnaast startte MasterTutor begin dit jaar met betaalbare bijlessen en
studiebegeleiding voor iedereen. En het project Taalboost van emino laat de
communicatie met anderstalige werknemers vlotter verlopen. Oortjes die in real time
vertalen helpen hen daarbij.
Door de oprichting van Digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen
meekrijgen op de digitaliseringsgolf. In deze editie vind je meer info over het webinar en
matchmakingevent voor dit nieuwe project.

Competentietool voor sociale-economiebedrijven in regio
Brugge
Hoe registreer en meet je de competenties
en doorgroeimogelijkheden van mensen die
het moeilijk hebben om werk te vinden op de
reguliere arbeidsmarkt? In de grote regio
rond Brugge werken 7 socialeeconomiebedrijven samen om dat in een
handige onlinetool te gieten.
Verschillende welzijnsverenigingen kampten
allemaal met hetzelfde probleem: een wirwar
aan bestanden met informatie over hun
doelgroepwerknemers en geen efficiënte
manier om hun competenties te meten.
Met de financiering van de oproep “Sociaal
Ondernemen – Innovatie” ontwikkelen ze een
onlinetool die dit najaar in gebruik wordt genomen.

Betaalbare bijlessen en studiebegeleiding voor iedereen
Hoe verminder je de sociale ongelijkheid in
het onderwijs en voorkom je dat jongeren
zonder diploma de schoolbanken verlaten?
Bijvoorbeeld door maatschappelijk kwetsbare
jongeren bijlessen te laten volgen tegen
betaalbare tarieven. Begin 2021 startte
Mohamed El Bouchattaoui MasterTutor op,

een onlineplatform dat leerlingen en
studenten in contact brengt met bijlesgevers.

Taalboost: anderstalige werknemers beter begrijpen met
oortjes die in real time vertalen
Een van de grote uitdagingen waarmee
bedrijven worden geconfronteerd, is de
communicatie met anderstalige werknemers.
Het effect van traditionele taalcoaching is
vaak te beperkt of ontoereikend. Daarom
ontwikkelde emino Taalboost. Werknemers
communiceren in hun eigen taal met elkaar
en krijgen via oortjes simultaan in real time
te horen wat hun gesprekspartner zegt.

Digibanken: schrijf je in voor het webinar en
matchmakingevent!
Op 11 en 12 oktober organiseert het
Departement WSE het Digibanken-webinar
en matchmaking event. Het webinar vindt
plaats op maandag 11 oktober van 10 tot
11.30 uur. Tijdens dit webinar kom je alles te
weten over de Digibanken. Inschrijven is
verplicht en kan tot 3 oktober.
Aansluitend organiseren we op 11 en 12
oktober een matchmaking event waarop je
mogelijke partners kan ontmoeten. Dit doen
we via een online platform waarop je een
persoonlijk profiel kan aanmaken, profielen
van andere deelnemers kan bekijken en
onderlinge netwerkmomenten kan inplannen.
Interesse? Schrijf je in voor beide events!

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidie aan de
impactgedreven (her)starter
Met een nieuwe subsidie wil het

Provinciebestuur (her)starters ondersteunen
die op een bijzondere manier bijdragen aan
een duurzame en sociale samenleving.
Ondernemers met impact kunnen tot 4.000
euro subsidie ontvangen voor opleiding,
advies en begeleiding of investeringskosten.
Aanvragen worden vóór 22 oktober 2021
ingediend via economie@oost-vlaanderen.be
Meer informatie, het reglement en het
aanvraagformulier vind je op de website.

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 14 september kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline
voor aanvragen is 31 december 2021.
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 14 september kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline
voor aanvragen is 31 december 2021.
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
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