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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. Goedkeuring.

Uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de subsidiëring van 
volgende projecten sociale economie :

 vzw ’t Antwoord - project ‘Toenadering tussen sociale 
instellingen/sociale restaurants met  doelgroepwerknemers en de 
lokale horeca in de regio Turnhout!’– 16.380,00 EUR 

Vorig jaar werd een subsidie ten bedrage van 18.700 EUR goedgekeurd aan vzw ‘t 
Antwoord, voor het project ‘Toenadering tussen sociale instellingen/sociale 
restaurants met  doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de regio Turnhout!’, 
als subsidie 2016 in het kader van het “Reglement impulssubsidie - Innovatieve 
projecten in de sociale economie”. 
Dit project loopt over een langere periode, namelijk van 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2018:

- projectjaar 1: 1 januari 2017 tem 31 augustus 2017
- projectjaar 2: 1 september 2017 tem 31 december 2018

Met dit project wil ’t Antwoord in eerste instantie vanuit werkvloerbegeleiding op de 
keukenvloer mensen een traject naar werk of opleiding aanbieden. Het gaat om 
keukenwerk meer zeer lage drempel. 
Doel hiervan is: 

- reële werkervaring opdoen in horeca, met nodige omkadering en 
begeleiding voor horeca-bazen en voor de doelgroepmedewerkers

- meedraaien in sociaal restaurant

Verder wil ‘t Antwoord samenwerking aangaan met de lokale horeca (brug tussen 
sociale en reguliere economie), en dit via drie mogelijke pistes:

- Het creëren van werkvloeren in lokale horeca
- Lokale restaurantkoks vragen om mee te werken in de keuken van het 

sociaal restaurant
- Zoeken naar lokale horeca, restaurants die bereid zijn om ook mensen 

aan een sociaal tarief te laten eten en hiermee een stuk sociaal 
restaurant inbedden in hun werking

Om de doorstroming van mensen te stimuleren en te vergemakkelijken is er 
contact met unizo Turnhout en Horeca Noorderkempen. Als koepelorganisatie 
kunnen zij de brug vormen tussen de sociale sector en de reguliere arbeidsmarkt.



Evaluatie projectjaar 1 

Zoals het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de 
sociale economie’ bepaalt, diende de subsidietrekker een tussentijds verslag in van 
projectjaar 1 (zowel inhoudelijke verslag als financiële afrekening).

Uit dit verslag blijkt dat de vooropgestelde, tussentijdse doelstellingen voor 
projectjaar 1 behaalt zijn:

- In de eerste fase van het project lag de focus vooral op het opstarten 
van het sociaal restaurant zelf. Ook de samenwerkingen met de 
verschillende partners heeft veel tijd in beslag genomen, dit om alle 
partners op dezelfde lijn te krijgen.

- Qua trajectbegeleiding van de doelgroep, zijn er al 5 trajecten opgestart.
- er zijn momenteel 3 horecazaken waar men met het project een 

doorstroom van doelgroepmedewerkers heeft kunnen realiseren 
- er zijn 4 werkvloertrajecten/stageplaatsen bij de lokale horeca voor de 

doelgroepwerknemers 
- er zijn al contacten gelegd met unizo om samen op zoek te gaan naar 

sociale werkvloeren in Turnhout, plaatsen waar de doelgroepwerknemers 
stage kunnen lopen en werkervaring in de reguliere sector kunnen 
opdoen in de plaatselijke horeca. 

Projectjaar 2: vooropgestelde doelstellingen en financiering

In projectjaar 2 wil ’t Antwoord verder inzetten op trajectbegeleiding van de 
doelgroepwerknemers en het restaurant op zich verder uitbouwen. Ook zullen zij 
contact opnemen met Voka en horeca Noorderkempen. Zo gaat men in het tweede 
projectjaar de focus meer kunnen verschuiven naar de brug tussen sociale en 
reguliere economie. Men wil vanaf het tweede projectjaar ook meer doen met Unizo 
en de lokale horeca.

In totaal bedraagt de gevraagde subsidie voor het project ‘Toenadering tussen 
sociale instellingen/sociale restaurants met  doelgroepwerknemers en de lokale 
horeca in de regio Turnhout!’ voor projectjaar 2 een bedrag van 16.380 EUR. 

Het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 
economie’ schrijft voor dat ingediende aanvraagdossiers ter beslissing moeten 
worden voorgelegd aan de provincieraad indien het gevraagde subsidiebedrag gelijk 
is aan of hoger is dan 10.000 EUR. De projectaanvraag van vzw ‘t Antwoord – 
project ‘Toenadering tussen sociale instellingen/sociale restaurants met  
doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de regio Turnhout!’  voldoet hieraan.

 Cvba so Co-Actief – project ‘Proeftuin van leefloon naar zelfstandig 
ondernemer’ – 25.500,00 EUR

Co-Actief is een activiteitencoöperatie die op een laagdrempelige manier 
kansengroepen tracht te begeleiden in hun eerste stappen naar het zelfstandig 
ondernemerschap. In een beschermde omgeving kunnen deze personen via deze 
coöperatie hun ondernemersidee “live” uittesten vooraleer zij de definitieve stap 
zetten om zich als zelfstandige te vestigen. Ondanks deze aanpak merkt men dat 
een specifieke doelgroep weinig of niet bereikt wordt. Via dit project wil Co-Actief 
hun methodiek verfijnen en uitdiepen om personen met een leefloon én met een 
ondernemersidee beter te integreren in hun werking. Dit project is een 
samenwerkingsverband met het OCMW Mechelen waarbij een methodiek en tool 
wordt uitgewerkt voor werving en screening in samenwerking met de 
trajectbegeleiders van het OCMW als verwijzer. De drempel tot ondernemerschap 
voor deze doelgroep met een grote afstand tot ondernemen wordt hierdoor 
verlaagd of zelfs weggewerkt.



Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 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 16.380 EUR aan vzw ’t Antwoord, 
Otterstraat 114, 2300 Turnhout, voor het project ‘Toenadering tussen sociale 
instellingen/sociale restaurants met  doelgroepwerknemers en de lokale horeca in 
de 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 2:
Ingestemd wordt met de toewijzing van 25.500,00 EUR aan cvba so Co-Actief, 
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen,  voor het project ‘Proeftuin van 
leefloon naar zelfstandig ondernemer’, 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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