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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 10/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 
0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale 
economie. Aanwending van krediet. Goedkeuring.

Projectoproep januari 2017

Begin januari 2017 lanceerde de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
opnieuw een projectoproep ‘Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de 
sociale economie’ om impulsen te bieden aan de sector van de sociale economie. 
Sociale economieorganisaties en –bedrijven, evenals clusters van lokale besturen 
en bovenlokale samenwerkingsverbanden kunnen via deze oproep ondersteund 
worden.

De oproep kaderde binnen het huidige ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve 
projecten in de sociale economie’.

Naar aanleiding van deze projectoproep ontving de Dienst Economie en 
Internationale Samenwerking (DEIS), meer bepaald het team sociale economie, 20 
aanvraagdossiers. 
Na een eerste selectie door het team sociale economie op basis van een aantal 
uitsluitingscriteria, werd hiervan 1 dossier niet weerhouden. De andere dossiers 
werden uitgenodigd tijdens een pitchmoment, waar de subsidieaanvrager de kans 
kreeg om zijn project kort voor te stellen. Op basis van dit pitchmoment werden :

- 7 dossiers weerhouden en vervolgens uitgenodigd om hun finaal 
aanvraagformulier in te dienen

- 4 dossiers door verwezen naar een ander (provinciaal) subsidiekanaal
- 8 dossiers niet weerhouden

Eind maart dienden 7 subsidieaanvragers een finaal aanvraagformulier in. Alle 
finaal ingediende aanvraagdossiers werden ter advies (positief of negatief) 
voorgelegd aan een projectcommissie.

Volgende dossiers worden nu ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd :

 PWA Ravels/Baarle-Hertog vzw - project ‘Sociaal tewerkstellingsproject Ravels’ 
– 15.000 EUR

 Werkmmaat vzw - project ‘fietsherstel stadscampussen universiteit Antwerpen’ 
– 15.500 EUR

 De troef - project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale economie regio Turnhout’  – 
25.000 EUR

 Steunpunt Tewerkstelling vzw - project ‘Job-o-Strade’ - 14.355 EUR



 Werkvormm vzw - project ‘3clicksaway’ – 25.275 EUR
 De Krone – Project ‘jobervaringsplek voor personen met autisme en 

aanverwante’ - 30 000 EUR
 Connact – project ‘WerKans’ – 35.000 EUR

In totaal bedragen de subsidies 160.130 EUR. 

Het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 
economie’ schrijft voor dat de ingediende aanvraagdossiers ter beslissing moeten 
worden voorgelegd aan de provincieraad, indien het gevraagde subsidiebedrag 
gelijk is aan of hoger is dan 10.000 EUR. Alle projectaanvragen voldoen hieraan.

 PWA Ravels/Baarle-Hertog vzw - project ‘Sociaal tewerkstellingsproject 
Ravels’ – 15.000 EUR

De grensregio Noorderkempen heeft een grote nood aan lokale werkgelegenheid 
om enerzijds langdurig werkzoekenden en anderzijds jonge werkzoekenden betere 
kansen te kunnen geven binnen het NEC. Deze regio kampt immers als grote én 
afgelegen plattelandsgemeente ook met de nodige mobiliteitsproblemen.

Het tewerkstellingsproject heeft tot doel :

• Een lokaal sociaal tewerkstellingsproject te ontwikkelen en uit te bouwen met 
arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden die, om welke reden 
ook, momenteel niet terecht kunnen (of kunnen blijven) binnen het NEC

• Experimenteel op te starten en vanuit het project concrete verdere 
tewerkstellingsinitiatieven te ontwikkelen

Doordat de taken van de doelgroep bij aanvang van het tewerkstellingsproject 
voornamelijk technische- en (groen)onderhoudstaken zijn, kan men het 
tewerkstellingsproject mee inzetten bij de verdere ontwikkeling van de locatie 
Weelde Depot. Wat op termijn meer tewerkstellingskansen voor de regio zal 
meebrengen, zowel op het vlak van sociale economie als voor het NEC. Met dit 
project wil men een voorloper zijn in het opzetten van een sociaal economieproject 
voor kansengroepen binnen de regio Noorderkempen.

Experimenteel, van 1 mei 2017 tot 31 oktober 2017, start men op met 5 VTE 
doelgroepwerknemers, 1 VTE begeleider en 0,3 VTE vormingswerker en coach van 
het project.
De doelgroep zal bestaan uit laaggeschoolde werkzoekenden.

 Werkmmaat vzw - project ‘fietsherstel stadscampussen universiteit 
Antwerpen’ – 15.500 EUR

In de voorbije jaren bood de UA een fietshersteldienst aan in campus Meerminne. 
Dit in samenwerking met de vzw Pitlane. Door het stopzetten van de werking van 
deze vzw werd dit academiejaar deze dienstverlening stopgezet. Ervaring heeft 
echter uitgewezen dat zo'n dienstverlening een belangrijke stimulans kan 
betekenen naar studenten en docenten om effectief de fiets te gebruiken. Er is 
immers een garantie dat bij een eventuele fietsdefect de fiets snel en op de campus 
zelf hersteld kan worden. .Hierdoor creëert Werkmmaat vzw twee extra 
tewerkstellingsplaatsen binnen sociale economie.
Vanuit deze vestiging plant Werkmmaat vzw ook de omliggende (hoge)scholen 
deze service aan te bieden.

 De troef - project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale economie regio 
Turnhout’  – 25. 000 EUR

Regio Turnhout kampt met zeer hoog aandeel langdurig werklozen waarvan een 
groot deel niet- of laaggeschoold is. Deze doelgroep heeft het moeilijk om een job 
te vinden en te houden. Door tewerkstelling via sociale economie kan deze 



kansengroep voldoende opgeleid worden en wordt de doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt gefaciliteerd. Maar de arbeidsplaatsen voor deze doelgroep zijn in 
onze regio zeer beperkt. Bovendien zijn vele van deze tewerkstellingsplaatsen 
conjunctuur- en weergevoelig waardoor de werkzekerheid nooit gegarandeerd kan 
worden. Daarenboven is ons doelpubliek niet altijd klaar om vanuit een sociaal 
economietraject de stap te zetten naar een job in de -vaak harde- wereld van de 
reguliere economie.

Om in de regio Turnhout voldoende opleidingstrajecten, kansen op tewerkstelling 
en doorstroom naar reguliere economie te kunnen garanderen, heeft De Troef rond 
zijn sociale economie-vzw een netwerk uitgebouwd. Concreet voorziet men in 
uitwisselingen met hun andere sociale economiebedrijven (Den aas en Den aas+) 
maar ze hebben ook eigen bvba's/cvba's opgericht die tewerkstelling voor niet- en 
laaggeschoolden genereren in zeer arbeidsintensieve sectoren (99% van de 
aandelen van deze bvba's/cvba’s zijn in handen van hun eigen sociale 
economiebedrijven):

- Vastgoed (huur/koop) = opleidingscentrum
- opkopen van oude woningen en renoveren -> nadien verhuren of terug op 

de markt
- Wassalon/nieuwkuis
- Brasserie in de boerderij (horeca) -> doorstroom naar reguliere economie – 

in oprichting
- Opkoop van een bio-boerderij -> handenarbeid (onkruid uittrekken …) – in 

oprichting

Doel: kans op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere economie 
verhogen via tewerkstelling in eigen BVBA’s/CVBA’s

Rol innovatiecoach:
- Verbindingen leggen tussen de verschillende organisaties 
- Relaties met/optimaliseren van het netwerk vzw De troef

De piste die De Troef al enige tijd bewandelt, om een combinatie te maken van 
reguliere en sociale economie en zo duurzame tewerkstellingskansen te creëren, 
maakt dat de organisatie minder afhankelijk wordt van Vlaamse beleidskeuzes (vb. 
uitbereidingen plaatsen sociale economie) en dus sterker staat.  Het lijkt ons dan 
ook zeker waardevol in te zetten op een kracht die de brug slaat tussen de 
verschillende initiatieven en op zoek gaat naar nieuwe kansen, en dat ze intern 
werknemers proactief ondersteunen om door te stromen.  

 Steunpunt tewerkstelling vzw - project ‘Job-o-Strade’ - 14.355 EUR
Het project is een samenwerking tussen CBE (Centrum Basis Educatie)en 
Steunpunt Tewerkstelling. 
Het CBA leidt jaarlijks zo’n 10 000 cursisten op, mensen die een educatief, 
maatschappelijk of professioneel perspectief hebben. Momenteel leidt CBA i.s.m 
CVO Encora een 15-tal cursisten per schooljaar op in de Basismodule Techniek: 
basis metaalbewerking-lassen-elektriciteit. Heel wat obstakels belemmeren hun 
toegang tot de arbeidsmarkt na het afronden van hun opleiding: te weinig 
praktijkervaring, gebrek aan VCA-rijbewijs-… en andere certificaten, te weinig 
feeling met bedrijfscontacten, gebrek aan ondersteuning bij sollicitatie, 
arbeidsattitude…Hierin kan STW een rol spelen. In de laatste weken van de 
opleiding Techniek biedt STW een extra module jobcoaching aan deze cursisten 
aan. Eén of twee dagdelen per week zal er jobcoaching worden georganiseerd. Dit 
houdt in: het leren kennen van de arbeidsmarkt, sollicitatietraining en werken aan 
arbeidsattitude. De cursisten doen praktijkervaring op in de vorm van een 
opleidingsstage (werkplekleren). Na de technische opleiding zullen de cursisten de 
kans krijgen een aangepaste VCA-opleiding te volgen en een examen af te leggen. 
Als sluitstuk van de softskills-training volgt ook een Real-Life-Jobsimulatie waarbij 



de cursisten moeten samenwerken aan opdrachten waaruit hun technisch kunnen 
en werkwilligheid moet blijken.
STW brengt daartoe een jury samen van HRverantwoordelijken en/of ploegbazen 
van bedrijven die technische profielen aanwerven. Deze jury bepaalt de opdrachten 
en evalueert de hele dag de cursisten. Afsluitend doen de cursisten ook een 
sollicitatiegesprek met de jury. De jury selecteert een aantal cursisten, die een 
daadwerkelijke werkervaringskans krijgen in hun bedrijf.

 Werkvormm vzw - project ‘3clicksaway’ – 25.275 EUR
”3ClicksAway” creëert een instrument (website) waarbij niet werkende 
kansengroepen via een digitaal platform in beeld komen van werkgevers. De 
werkzoekenden die in beeld komen hebben allen deelgenomen aan programma’s uit 
de brede waaier van de sociale economie (van opleiding via werkervaring en LDE 
tot maatwerkbedrijf). 
3ClicksAway biedt een kwalitatieve selectie van werknemers. Dit zowel wat 
presentatie van kandidaten, als ‘kennen, kunnen en houding (attitude)’. Het 
platform wil een schaal bereiken waarbij het voor werkgevers een interessante 
vindplaats voor potentiële werknemers kan worden.. Ook regionaal is er een 
spreiding voorzien waarbij er reeds bij aanvang naast Antwerpen stad een focus is 
op Mechelen-Rupelstreek. In een volgende fase breiden we uit naar Turnhout, 
waardoor in een volledige provinciale dekking voorzien wordt.
Het project loopt over een periode van drie jaar.

 De Krone vzw – Project ‘jobervaringsplek voor personen met autisme 
en aanverwante’ – 30. 000 EUR

Vzw De Krone is een organisatie die begeleiding en ondersteuning van 
arbeidservaringsprojecten voor mensen met een handicap, in het bijzonder voor 
mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) als doel stelt. De vereniging 
organiseert pedagogische opleidingen voor personen met ASS, zorgverstrekkers en 
begeleiders van mensen met een handicap; en wil mensen uit de leefomgeving van 
de doelgroep adviseren en coachen. Vzw De Krone baat het horeca-gedeelte uit in 
het Fort van Duffel.
Het komende werkjaar wil vzw De Krone vooral inzetten om de samenwerking met 
de partners te verdiepen. Zo is de instroom van medewerkers vanuit VDAB /Gtb 
Antwerpen- Mechelen nog te beperkt en wil de organisatie deze optimaliseren om 
hun visie van doorstroomplek te versterken. Door overleg, netwerken, samen een 
cluster uit te werken en informatie uitwisseling te verbeteren, wil De Krone nauwer 
samenwerken en sneller kunnen reageren op bepaalde situaties. De ervaringen die 
De Krone ondertussen heeft opgebouwd wensen zij te delen via een netwerkdag ( 
september -oktober 2017 ) voor alle betrokken sectoren, partners en personen die 
gelijkaardige werkingen hebben/willen opstarten. 

 Connact vzw – project ‘WerKans’ – 35.000 EUR
Met het project WerKans wil ConnAct enerzijds de stap naar reguliere tewerkstelling 
voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt faciliteren en anderzijds 
doorheen dit traject ervaring en kennis opdoen van de verschillende 
leerwerkvormen zodoende dezen in een verdere fase te kunnen adviseren, 
begeleiden en toepassen in bedrijven die hiermee tevens aan de slag willen gaan.
Binnen het project WerKans zal het opleidings- en begeleidingstraject worden 
opgestart vanuit de CityHub ODTH te Mechelen met als doel mensen te laten 
doorstromen naar reguliere partnerbedrijven in de regio Mechelen, Willebroek, 
Bonheiden, Duffel, St-Katelijne-Waver en Putte. Een uitbreiding naar andere regio’s 
kan in een latere fase.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 15.000 EUR aan PWA Ravels/Baarle-Hertog 
VZW, Dreef 21, 2381 Ravels (Weelde) – voor het project ‘Sociaal 
tewerkstellingsproject Ravels’, als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298).

Artikel 2:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 25.000 EUR aan vzw De Troef, Beyntellus 
8,  2360 Oud-Turnhout – voor het project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale 
economie regio Turnhout’, als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 15.500 EUR aan vzw Werkmmaat, Lange 
Leemstraat 372, 2018 Antwerpen – voor het project ‘fietsherstel stadscampussen 
universiteit Antwerpen’ – als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298).

Artikel 4:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 14.355 EUR aan vzw Steunpunt 
Tewerkstelling, Kwekerijstraat 61 bus a 2140 Borgerhout – voor het project ‘Job-o-
Strade’  – als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies 
- innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298).

Artikel 5:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 14.355 EUR aan vzw Werkvormm, 
Vosseschijnstraat 38 2030 Antwerpen – voor het project ‘3clicksaway’ – als subsidie 
2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de 
sociale economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de 
sociale economie R/ ramingsnummer 2017140298).

Artikel 6:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 30.000 EUR aan vzw De Krone 
Mechelsebaan 269  2570 Duffel – voor het project ‘jobervaringsplek voor personen 
met autisme en aanverwante’– als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298).

Artikel 7:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 35.000 EUR aan vzw Connact, Heisbroek 
9, 2860 Sint-Katelijne-Waver voor het project ‘WerKans’– als subsidie 2017 in het 
kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 



economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale 
economie R/ramingsnummer 2017140298).
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