
webinar inclusieve economie

welkom
30 juni 2020



we starten om 9.30 u. met onze webinar
  kijk alvast volgende dingen even na:
 - werkt je geluid?
 - werkt je video?

  is dit oké?
 - zet je micro uit
 - neem er nog een koffie bij



nog eerst even dit
  Zet je microfoon op mute wanneer je zelf niet aan 
  het woord bent

  Gebruik de chat om vragen stellen

  Optimaliseer de weergave voor jou, met de opties 
  rechtsboven

  Zet je video uit wanneer je even weg moet of 
  gestoord wordt



verloop van de webinar
• visie op inclusieve economie
 - Kathleen Helsen, gedeputeerde 

• toelichting instrumenten
 - Hans Gevers, teamverantwoordelijke Inclusieve Economie

• break-out sessies
 - Trividend Provincie Antwerpen
  Pieter-Jan Van de Velde en Daan Neels (Trividend)
  Wim De Weerd en Maxime Defossez (team Inclusieve Economie)

 - Projectsubsidies
  An Verboven en Jo Bellens (team Inclusieve Economie)



webinar inclusieve economie



Kathleen Helsen
gedeputeerde voor Inclusieve 
Economie, Werk, Flankerend 
Onderwijsbeleid, …



visie
• Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker.

• Ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

• Door een arbeidsmarkt die inclusief is. 

• Door creativiteit en openheid evolueren naar een innovatieve arbeidsmarkt. 

• Ondersteunen van de reguliere economie om samen te werken met 
 de sociale economie. 

• Druk op doorstroom van werknemers mee ondervangen door 
 ondersteuning bij de opvolging. 



beleidsdoelen
• Talentontwikkeling gericht op kwetsbare doelgroepen, speerpuntsectoren 
 en knelpuntregio’s. 

• Voldoende aanbod aan werkplaatsen voor doelgroepmedewerkers.

• Voorkomen van terugval na doorstroom. 
 



de participatieladder

betaald werk

betaald werk met ondersteuning

tijdelijke activerende projecten

arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding met 
welzijns- en zorgbegeleiding

sociale contacten buitenshuis

contacten beperkt tot huishoudelijke kring1

2

3

4

5

6



actieplan /1
• We stimuleren bedrijven en organisaties om een provinciedekkend aanbod 
 van werkplaatsen uit te bouwen.

• Provinciedekkend aanbod in kaart brengen. 

• Innoveren en inclusief ondernemen stimuleren. 

• Samenwerking stimuleren en faciliteren. 

• Nieuwe leemten vullen.

• Economische weerbaarheid verhogen en investeringen ondersteunen.



actieplan /2
• De provincie organiseert zich als een inclusieve organisatie.

• We stimuleren lokale besturen om zich te organiseren als inclusieve 
 organisatie.

• We stimuleren inclusief ondernemerschap in de provincie Antwerpen.

• We verkleinen de afstand tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.



projectsubsidies inclusieve economie
• Projecten die bijdragen aan één of meerdere van volgende 
 doelstellingen:
 - tewerkstelling voor kwetsbare doelgroepen
 - ondersteuningsnetwerken voor doelgroepmedewerkers
 - hybride leeromgevingen
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projectsubsidie inclusieve economie
• Maximaal 75% de totale projectkost.

• Maximaal 100.000 euro per jaar.

• 250.000 euro in zijn totaliteit.

• Gespreid over maximaal vier jaar.



procedure

1 2 3 4 5 6
contactmoment

• maandag 14 september  
 of dinsdag 15 september    

• digitaal of in het 
 provinciehuis   

• één-op-één contact
 met een adviseur voor 
 al uw vragen en een 
 bespreking van uw idee. 

online indienen

• ten laatste 2 oktober 
 via link op de website   
 naar het subsidieloket

pitch

• donderdag 15 of vrijdag  
 16 oktober 

• In aanwezigheid van een  
 aantal adviseurs en het  
 kabinet van de gedepu-
 teerde stelt u uw project  
 voor.

goedkeuring

• advies aan de
 gedeputeerde

• de gedeputeerde beslist  
 en vraagt goedkeuring
 aan de volledige 
 deputatie 

overeenkomst

• we sluiten een samen-
 werkingsovereenkomst  
 af met enkele duidelijke  
 afspraken

uitbetaling



wat vragen we van u?
• In al uw communicatie over het project staat ons logo en wordt de steun van 
 de provincie vermeld.

• Communicatie over het project aan de pers gebeurt samen met ons. 

• U treedt toe tot een lerend netwerk van de provincie Antwerpen waar 
 expertise gedeeld wordt.  

• U werkt tijdens het project nauw samen met uw persoonlijk adviseur. 
 U betrekt hem/haar inhoudelijk bij de voortgang van het project en 
 meldt eventuele obstakels die impact hebben op de timing of resultaten.
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trividend provincie antwerpen
• Een aparte cv in samenwerking met Trividend (Vlaanderen).
• Voor investeringen én financiële overbruggingsnoden:
 - renteloze lening tussen 10.000 euro en 50.000 euro
 - dossierkost 4,5%
 - een aandeel 50 euro
 - aflossing op 5 jaar met één jaar uitstel
• Minstens twee van de volgende doelstellingen:
 - nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren
 - een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie 
 - meer doorstroom van kansengroepen 



procedure

1 2 3 4
aanvraag formulier

• via mail

• trividend@provincie-
 antwerpen.be

financiële analyse

• door en met Trividend

investerings-comité

• formuleren van een 
 advies

Raad van Bestuur

• formele beslissing



advies
• Advies 
 - Easi-programma
 - gratis Quickscan
 - financieel advies



break-out sessies
projectsubsidies 

inclusieve economie
trividend 
provincie antwerpen



In het kort
• Trividend 
 - aanvraag indienen kan op elk moment via trividend@provincieantwerpen.be 

• Projectsubsidies
 - we zien jullie graag terug op ons contactmoment 14 of 15 september
 - deadline voor een finaal dossier op 2 oktober
 - inclusieve_economie@provincieantwerpen.be 

• We bezorgen jullie alle informatie



contact
Wim De Weerd
wim.deweerd@provincieantwerpen.be
+32 3 240 56 52

Maxime Defossez
maxime.defossez@provincieantwerpen.be
+32 3 240 58 30

An Verboven
an.Verboven@provincieantwerpen.be
+32 3 240 58 38

Jo Bellens
jo.Bellens@provincieantwerpen.be
 + 32 3 240 61 56



bedankt 
op naar een fijne samenwerking


