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Agenda nr. 10/2 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 
0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale 
economie. Goedkeuring.

Projectoproep mei 2017
Begin mei 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, 12 
aanvraagdossiers. 
Na een eerste selectie door het team sociale economie op basis van een aantal 
uitsluitingscriteria, werden 3 dossiers 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 werd(en):

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

- 2 dossiers doorverwezen naar een ander (provinciaal) subsidiekanaal;
- 2 dossiers werden voorlopig niet weerhouden;
- 1 dossier werd definitief niet weerhouden.

Uiteindelijk dienden 4 subsidieaanvragers een finaal aanvraagformulier in. Alle 
finaal ingediende aanvraagdossiers werden ter advies (positief of negatief) 
voorgelegd aan een projectcommissie. 

Naast deze oproep dienden 5 organisaties een vervolgdossier in voor een tweede 
projectjaar. Deze organisaties hebben een tussentijds verslag ingediend voor hun 
1ste projectjaar dat positief geëvalueerd werd door DEIS.
 
Volgende dossiers worden nu ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd.

 We and Work cvba - project ‘ Youth at Work’ – 33.605,00 EUR
 Sering vzw – project ‘Kuz O2: Opstart van een inclusief bedrijf voor mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ – 25.000,00 EUR



 De Vliering vzw – project ‘Inclusief ondernemen voor en met personen met een 
psychische kwetsbaarheid’ – 14.000,00 EUR

In totaal bedragen de subsidies 72.605 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:

 We and Work cvba - project ‘ Youth at Work’ – 33.605,00 EUR

WeandWork cvba is een werknemerscoöperatie, actief in de commerciële HR. Door 
de focus te leggen op persoonlijke talenten proberen ze de drempels naar de 
arbeidsmarkt te verkleinen. Met het project Youth@work willen ze zich, naast hun 
reguliere werking, inzetten voor één specifieke kwetsbare doelgroep: jongeren die 
in aanraking geweest zijn met het gerecht, feiten pleegden en nu hun eerste 
stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Jongeren die 18 jaar worden en niet 
langer onder de hoede van de jeugdrechter vallen, stoppen vaak met school 
waardoor ze officieel werkzoekend worden. Doordat zij een inschakelingstijd van 1 
jaar moeten doorlopen vooraleer ze door de VDAB worden getenderd is er een 
verhoogd risico op (herval in de) criminaliteit. Aangezien elke jonge werkloze onze 
maatschappij geld kost, is het belangrijk om duurzame tewerkstelling voor deze 
doelgroep te realiseren. Door middel van intensieve groepssessies en individuele 
begeleiding: bij de oriëntatie naar een job, opleiding of via werkplekleren zal 
WeandWork cvba een brug vormen tussen de organisaties die deze jongeren 
begeleiden en de arbeidsmarkt.

 Sering vzw – project ‘Kuz O2: Opstart van een inclusief bedrijf voor mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ – 25.000,00 EUR 

KUZ 02 “KUnstenZOrgbedrijf O2” is een consortium van organisaties uit de 
kunsten, onderwijs, zorg en welzijn die samen met hun doelgroepen over een 
periode van 3 jaar een inclusieve praktijk willen ontwikkelen voor activering van 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sering vzw werkt met mensen 
die een bepaald parcours hebben afgelegd binnen de zorg- of welzijnssector en die 
nu hun plaats (weer) moeten vinden in de samenleving. Sering vzw wil met dit 
project komen tot een ondernemingsmodel dat overdraagbaar is aan bedrijven en 
organisaties die inclusie belangrijk vinden.

Evaluatie projectjaar 1 en doelstellingen projectjaar 2
Er werden participatieve theaterateliers gehouden, waarbij de focus lag op 
zelfreflectie, zelfstandig werken en plannen, samenwerking, zelfvertrouwen, 
feedback geven en krijgen. Wat de ontwikkeling van de leerwerkplaats betreft werd 
er voornamelijk gefocust op het vertrouwd geraken met de werk- en agenda logica 
van een groot instituut zoals AP hogeschool. Daarnaast werd het programma ‘Aan 
de slag’ ontwikkeld voor mensen met een grote afstand tot de maatschappij/ 
arbeidsmarkt in het kader van sociale activering. Omdat er vaak terugval blijkt 
wanneer mensen na langdurige werkloosheid opnieuw aan de slag gaan werd ook 
een nazorgtraject: ‘Blijvend aan de slag’ ontwikkeld.
In projectjaar 2 wil Sering vzw een voorstelling realiseren, gemaakt door individuen 
van De Nomaad (centrum voor sociale activering). Daarnaast wordt er een 
opleiding gestart voor een aantal deelnemers uit de atelierwerking met als doel 
voldoende capaciteiten te verwerven om zelf ook spel/workshopleider te worden. 
Ook de leerwerkplaats wordt verder ontwikkeld, dit in de vorm van een 
pilootproject. Verder is de doelstelling de uitgewerkte programma’s (zoals ‘Aan de 
slag’) zo snel mogelijk te vermarkten. 



 De Vliering vzw – project ‘ Inclusief ondernemen voor en met personen met een 
psychische kwetsbaarheid’ – 14.000,00 EUR

’t Karwei biedt werk op maat en wil met haar kwalitatieve arbeidszorgprogramma’s 
bijdragen tot herstel van haar arbeidszorgmedewerkers. Met dit project wil ’t 
Karwei met een deel van haar medewerkers letterlijk naar buiten treden om 
werkzaamheden uit te voeren. Dit is een volledig nieuwe situatie ten opzichte van 
de klassieke werking. De toepassing van een enclave-model is voor ’t Karwei een 
nieuwe stap in de richting van heractivering.
 
Evaluatie projectjaar 1 en doelstellingen projectjaar 2
In maart 2017 zijn er 10 extra arbeidszorgmedewerkers gestart. Er werd een 
samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd met twee bedrijven: er werd één 
enclavewerking opgestart (waarbij 7 doelgroep medewerkers op vrijdagnamiddag 1 
hectare frambozen onderhouden) en een proefproject (oogsten van blauwe 
bessen). Daarnaast werd de basis gelegd voor een samenwerking met een derde 
bedrijf en zijn er een aantal overeenkomsten met winkels of eethuizen, waar ze hun 
producten kunnen verkopen.
In projectjaar 2 wil ‘t Karwij deze samenwerkingsverbanden bestendigen of verder 
uitwerken. Daarenboven streven ze naar een extra tewerkstelling van 10 
arbeidszorgmedewerkers per jaar en beogen ze tegen augustus 2018 5 
arbeidszorgmedewerkers te laten doorstromen naar betaald werk. 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 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 33.605,00 EUR aan We and Work cvba, 
Jachthoornlaan 8, 2970 Schilde, voor het project ‘Youth at Work’, 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 Sering, 
Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout, voor het project ‘Kuz O2: Opstart van een 
inclusief bedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, 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 14.000 EUR aan vzw De Vliering, George 
Van Raemdoncklaan 5, 2530 Boechout, voor het project ‘Inclusief ondernemen voor 
en met personen met een psychische kwetsbaarheid’, 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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