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Innoveren met nieuwe financieringsvormen

De lokale diensteneconomie, ambassadeur van MVO

Anders kijken naar landbouw met Voedsel Anders vzw



3 oktober 
INVESTEREN  
IN INNOVATIE
Drie getuigenissen zetten de toon voor 
een leerrijke workshop
▲▲ VITO: Innoveren om sneller te kunnen 

schakelen richting duurzame wereld
▲▲ 4 werk: Aan de slag met innovatie: 

6 proeftuinen met en voor West-
Vlaamse maatwerkbedrijven

▲▲ VLAIO: Ondersteuning en subsidiëring 
van innovatie 

8 oktober  
MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERING  
EN IMPACT 
Dirk Holemans van denktank Oikos 
kadert de namiddag  met een introduc-
tie over economie, ecologie en sociale 
rechtvaardigheid. Daarna kies je voor een 
van de drie volgende workshops:
▲▲ Impactmeting en 

duurzaamheidsrapportage
▲▲ Stakeholderparticipatie 
▲▲ Anders organiseren’ in functie van 

betrokkenheid en eigen leiderschap

Inspiratie die goesting doet krijgen, inzichten 
die energie geven en ontmoetingen die nieuwe 
kansen mogelijk maken

PRAKTISCH
INVESTEREN IN INNOVATIE
3 oktober 2019 • 12.00 tot 17.00 uur 
Leuven, OPEK, Vaartkom 4  

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERING EN IMPACT 
8 oktober 2019 • 12.00 tot 17.00 uur
Brussel, Congrescentrum Amazone, 
Middaglijnstraat 10  

Meer info en inschrijven via 
 � www.hefboom.be

De Hefboomsessies: 
Een energieboost voor sociale 
en duurzame ondernemers 

Innoveren met nieuwe 
financieringsvormen
Beschutte en sociale werkplaatsen 
opereren voortaan onder de 
naam ‘maatwerkbedrijven.’ De 
naamswijziging volgt uit het nieuwe 
decreet ‘Maatwerk bij sociale 
inschakeling’ en geeft goed aan waar 
de sector voor staat. Mensen die 
moeilijk een job vinden, worden op 
maat ondersteund. De sector trekt  
de kaart van innovatie om die 
belofte hard te maken. 

De Vlaamse overheid stimuleert die dyna-
miek. Zo heeft het departement Werk en So-
ciale Economie in het kader van haar oproep 
“Innovatie in bestaande sociale economie-
bedrijven” een opdracht gefinancierd waarin 
HERW!N en Hefboom de mogelijkheden van 
een Sociale Impact Obligatie voor sociale 
economiebedrijven onderzoeken.

Ook HERW!N is een nieuw begrip. Na de 
fusie eerder dit jaar van Samen Sociaal 
Tewerkstellen (SST) en Komosie ontstond 
HERW!N als collectief van sociale circulaire 
ondernemers, zie www.herwin.be. HERW!N 
heeft veel ervaring uit de sociale werkplaat-
sen en kringwinkels. Hefboom en HERW!N 
vormen een natuurlijk partnerschap om het 
onderzoek naar Sociale Impact Obligatie 
(SIO) tot een goed einde te brengen. 

De SIO is een relatief nieuwe resultaatsge-
richte financieringsvorm om maatschappelij-
ke problemen aan te pakken. Uitgangspunt 
is dat een sociale onderneming voor de 
aanpak van een maatschappelijk probleem 
gefinancierd wordt door een externe inves-
teerder. Indien vooraf bepaalde doelstel-
lingen worden gerealiseerd, vergoedt de 
overheid de externe investeerder. Een SIO is 
dus een publiek-private samenwerking op 
financieel vlak.

Hefboom en HERW!N zullen de mogelijk-
heden verkennen van de Sociale Impact 
Obligatie voor
▲▲ de instroom van vluchtelingen met 

een lage scholingsgraad in sociale 
economiebedrijven

▲▲ de doorstroom van doelgroep 
medewerkers naar de zorgeconomie

▲▲ de creatie van een investeringsfonds 
gefinancierd door actoren uit de sociale 
economie om sociale impact obligaties 
te financieren. 

 �www.socialeeconomie.be/nieuws/oproep-
sociaal-ondernemen-innovatie

Vlaanderen
is duurzaam ondernemen
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Hefboom Advies aan de slag voor  
De Brug in Sint-Jans-Molenbeek
Voor een kwart van alle Brusselaars 
is een bezoek aan de huisarts te 
duur. In wijkgezondheidscentra 
kunnen ingeschreven patiënten 
gratis een huisarts raadplegen. Via 
het ziekenfonds krijgen de centra een 
forfaitaire tegemoetkoming per patiënt. 

Voor Wijkgezondheidscentrum De Brug is 
gezondheid meer dan alleen een indi-
viduele en curatieve aangelegenheid. 
Het centrum bouwt een preventieve en 
buurtgerichte werking uit. In het zorgcon-
cept staan kwaliteit, toegankelijkheid en 
interdisciplinair samenwerken centraal.

De Brug is op 10 jaar tijd gegroeid van 10 
naar 40 medewerkers. Het multidisciplinai-
re team bestaat uit huisartsen, tandartsen, 
kinesisten, verpleegkundigen, een diëtiste, 
maatschappelijk werkster, psychologen en 
vroedvrouwen, gezondheidspromotoren 
en administratieve medewerkers. Het is 
een hele uitdaging om de werking van 
zo’n groot en veelomvattend centrum in 
goede banen te leiden.

“Om die reden hebben we beslist om een 
zorgcoördinator aan te werven. Maar het 
was wel even zoeken naar de beste manier 
om de zorgcoördinatie te organiseren. 
Een van onze bestuursleden bracht het 
voorstel aan om ons hierbij extern te laten 
begeleiden. Zo kwamen we terecht bij 
Hefboom.

Hefboom consulent Grieke Forceville 
organiseerde een aantal sessies, eerst met 
subteams en nadien met iedereen samen, 
om zicht te krijgen op taken en verant-
woordelijkheden, en op de afstemming 
tussen het werk van de verschillende 
collega’s. We kozen voor een kortlopend 
traject met Hefboom. Maar de resultaten 
van deze oefening helpen ons een heel 
eind vooruit met de interne organisatie 
van ons medisch centrum.”

CHARLES GOETHALS, COÖRDINATOR DE BRUG

 �www.wgcdebrug.be

De lokale diensteneconomie (LDE)
▲▲ komt met specifieke diensten tegemoet aan 

lokale noden, 
▲▲ biedt werk aan doelgroepmedewerkers en 
▲▲ opereert vanuit de principes van maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap. 

MVO-Vlaanderen wil dat laatste aspect nog versterken 
en de lokale diensteneconomie profileren als ambas-
sadeur van maatschappelijk verantwoord onderne-
merschap. Hefboom kreeg de opdracht om hiertoe 
een traject op te starten, samen met de koepel van 
LDE en met loopbaan- en organisatiecoach Signport.

Om duurzaamheidsthema’s in de sector naar boven 
te brengen, MVO-initiatieven te stimuleren en be-
drijfsprocessen te verduurzamen, wordt gewerkt met 

de ‘Sustatool’. Dat is een praktische en toegankelijke 
tool die recent werd ontwikkeld door MVO-Vlaande-
ren. De tool helpt om Sustainable Development Goals 
(SDG) te koppelen aan de doelstellingen, project-
planning en projectuitvoering van deelnemende 
organisaties. 

De organisaties worden begeleid tijdens workshops 
en in lerende netwerken. Hefboom gaat met de input 
uit deze bijeenkomsten aan de slag om een MVO-sec-
torpaspoort voor de lokale diensteneconomie uit te 
werken. Dit naar analogie met de MVO-sectorpas-
poorten die reeds voor andere sectoren gemaakt 
werden, in het bijzonder voor de maatwerkbedrijven.  

 �www.mvovlaanderen.be/sustatool/algemeen
 �www.duurzaamlde.be/documentatie



MET UW GELD. . .

…  kan Voedsel Anders vzw 
uitgroeien tot een  
stevige beweging

“De werking van Voedsel Anders vzw 
sluit helemaal aan bij de visie van 
Hefboom. Dit is een beweging van or-
ganisaties, burgers en boeren die zich 
samen inzetten voor een beter voed-
selsysteem. Voedsel Anders bevordert 
duurzaamheid met een verantwoord 
beheer van bodem, landschap, plan-
ten, dieren en water. Voedsel Anders 
wil eerlijke en kostendekkende prijzen 
voor de boer realiseren in alle delen 
van de wereld. We bekeken graag hoe 
we dit samenwerkingsproject van 
Vlaamse organisaties konden onder-
steunen met financiering.”
LIESBET LOEYS, KREDIETCONSULENT

“Als startende milieuorganisatie krijgt 
Voedsel Anders een startsubsidie. 
Maar dat bedrag wordt maar ge-
stort na goedkeuring van het eerste 
werkingsverslag. Dit betekent dat de 
stichtende leden het project geduren-
de 1,5 jaar moeten voorfinancieren. 
Al snel kwam het plan op tafel om een 
overbruggingskrediet aan te vragen 
bij Hefboom. Dat maakt het voor alle 
partners in het project beter haalbaar. 
Intussen konden de lidorganisaties 
meer middelen inbrengen dan eerst 
gedacht. Daarom konden we het 
opnemen van krediet wat uitstellen, 
en moeten we ook later beginnen aan 
de terugbetaling. Reguliere banken 
zijn wellicht ook bereid om zo’n 
overbruggingskrediet toe te kennen. 
Bij Hefboom waarderen we toch wel 
in het bijzonder de bereidheid om met 
het project mee te denken. Zo werd de 
opnameperiode eenvoudigweg met 
een half jaar verlengd.”
LIEVE VERCAUTEREN,  
DIRECTEUR BIOFORUM VLAANDEREN VZW

Voedsel Anders is een initiatief van 
meer dan 20 Vlaamse organisaties 
die zich inzetten rond het thema 
duurzame landbouw en voeding. Al 
deze organisaties  zijn voorstander van 
een agro-ecologische landbouw. Agro-
ecologie betekent dat voedsel wordt 
geproduceerd op een manier die echt 
duurzaam is. Lokaal, met de natuur en 
de kringloop mee. Met respect voor de 
rechten, de kennis en de noden van de 
mensen die het produceren.

Agro-ecologie is uitgegroeid tot een wereld-
wijde beweging. Agro-ecologische principes 
krijgen steeds meer erkenning en worden 
in praktijk gebracht door boeren in samen-
werking met burgers en wetenschappers. 
Daaronder vallen onder meer initiatieven 
vanuit de biologische landbouw, perma-
cultuur, stadslandbouw, bewegingen voor 
voedselsoevereiniteit en landrechten.
De sterkte van Voedsel Anders is dat elke 
partnerorganisatie zijn expertise heeft. Door 
de krachten te bundelen, kan beter worden 
ingezet op verandering.

 �www.voedsel-anders.be
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