
Sociale 
economie
Een boeiende kennismaking



1. Wat is sociale economie?

De sociale economie 
bestaat 

uit verschillende 
bedrijven/initiatieven, 

die deze 
basisprincipes 
respecteren

voorrang van arbeid op kapitaal 
(geld is geen doel op zich, maar 

een middel om een missie te bereiken)

maatschappelijke inbedding 

democratische besluitvorming 

kwaliteit en duurzaamheid

transparantie 



Titel (Arial, Regular / 24pt)
Europese definitie: 

“an autonomous organization 

that combines a social purpose 

with entrepreneurial activity”



2. Sociaal ondernemerschap 

‘Sociaal’: 

maatschappelijke meerwaarde belangrijker dan winst

• bv. MVO: oplossing bieden voor maatschappelijke 

uitdagingen, zoals voedselverlies, energieverspilling, 

klimaatverandering, armoede, diversiteit, vergrijzing, 

verstedelijking, integratie, mobiliteit 

• bv. mensen tewerkstellen die elders niet aan het 

werk kunnen 

• bv. sterke betrokkenheid van werknemers



‘Ondernemerschap’

• bv. kwalitatieve producten en 

diensten (rendabele bedrijven)

• bv. innovatie binnen de sociale 

economie

2. Sociaal ondernemerschap 



Werknemers binnen sociale economie zijn vaak mensen die 

binnen reguliere economie niet aan het werk kunnen 

(doelgroepwerknemers): 

• door een beperking (geestelijk of lichamelijk)

• door sociale omstandigheden (bv. 50-plussers, 

allochtonen, mensen die drugsproblematiek overwonnen, 

ex-gedetineerden, kansarmoede, langdurig werklozen)

werkgevers ontvangen subsidie, om lagere productiviteit 

te compenseren

3. Doelgroepwerknemers & 

maatschappelijke uitdagingen



Doelgroepwerknemers doen ervaring op binnen sociale 

economie, waar ze via persoonlijke begeleiding voorbereid 

worden op de arbeidsmarkt (aan de slag in reguliere 

economie)

doorstroom

3. Doelgroepwerknemers & 

maatschappelijke uitdagingen



Titel (Arial, Regular / 24pt)
“Sociale economie 

biedt oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen”



erkende werkvormen binnen de sociale economie:

• beschutte werkplaatsen

• sociale werkplaatsen

• invoegbedrijven

• lokale diensteneconomie

• coöperaties

• activiteitencoöperaties (Starterslabo)

4. De werkvormen



Maatwerk

Stelt personen tewerk die op de arbeidsmarkt 

moeilijk aan bod komen (doelgroepmedewerkers): 

• Beschutte werkplaatsen: personen met een arbeidshandicap

• Sociale werkplaatsen: langdurig werklozen met meervoudige 

problematiek

• Invoegbedrijven: werklozen met kleinere afstand tot de 

arbeidsmarkt



Maatwerk

Beschutte en sociale werkplaatsen: 

kerntaak = economische activiteiten ontwikkelen om 

doelgroepmedewerkers in te schakelen. 

Invoegbedrijven: 

kan opgericht worden binnen elke organisatie of 

onderneming, los van haar kerntaak. 



Lokale Diensteneconomie

Zinvolle arbeid voor doelgroepmedewerkers, 

rekening houdende met hun behoefte. 

Werknemers…

• zijn minstens 1 jaar werkzoekend

• zijn uitkeringsgerechtigd werkloos of minstens 6 

maanden leefloongerechtigd

• hebben hoogstens een diploma secundair onderwijs

doorstroom naar reguliere arbeidsmarkt: binnen 5 jaar



Lokale Diensteneconomie

Lokaal aanbod aanvullen:

• in lokale maatschappij 

inbedden: inspelen op 

noden en trends

• bestaand dienstenaanbod 

aanvullen

• dienstverlening in opdracht 

van een overheid (bv. lokaal 

bestuur, PWA, provincie, …)



Coöperatie

Sociale economie of niet?

• Juridisch: veranderlijk aantal vennoten en veranderlijk kapitaal

• Doel: onderling doel  extern sociaal doel

• Beheer: één vennoot, één stem  één aandeel, één stem

• Interessant voor sociaal ondernemen in combinatie met VSO-

statuut



Activiteitencoöperatie (Starterslabo) 

= werklozen & mensen met grote afstand tot 

ondernemerschap helpen om ondernemer te worden

Starterslabo biedt:

• structuur: 

- coaching 

- training/opleiding

- netwerking (leren van elkaar)

• veilig kader: 

- behoud van uitkering

- werken via ondernemingsnummer activiteitencoöperatie 

- mogelijkheid om eigen startkapitaal op te bouwen 

tijdens traject
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opdrachtgever: 
sociale criteria in overheidsopdrachten

subsidiekanaal: 
voor loon en begeleiding 

ondersteuner: 
www.socialeeconomie.be

(infopunt, promotie, opleiding, netwerking)

5. Sociale economie: 

ondersteuning van de Vlaamse overheid

http://www.socialeeconomie.be


5. Sociale economie: 

ondersteuning van de Vlaamse overheid

Ondersteuning vanuit www.socialeeconomie.be

• Professionalisering

• Starters

• Eerstelijnsinformatie

Praktisch

• Oproep exploratie co-creatietrajecten

• in|Cetera: 360° advies voor uw businessidee

http://www.socialeeconomie.be/


winst 
voor

de werknemers: arbeidsvreugde, door…
- werk op maat en (indien nodig) begeleiding op de werkvloer
- sterke betrokkenheid van werknemers 

de klant: kwaliteitsvolle producten en diensten

de sociale zekerheid: nuttige job voor mensen die anders in de 
werkloosheid verzeild geraken

de maatschappij: oplossingen bieden voor maatschappelijke noden 

de Belgische economie:
- sociale economie als leverancier van reguliere economie 
(i.p.v. outsourcing naar lageloonlanden) 
- coöperaties als economische actor

6. Conclusie: iedereen win(s)t



Sociale Economie Vlaanderen 

www.socialeeconomie.be

www.facebook.be/socialeeconomie

@Socialeeconomie

LinkedIn groep ‘Sociale Economie Vlaanderen’ 

MVO Vlaanderen 

www.mvovlaanderen.be

@mvovl

7. Nuttige links

http://www.socialeeconomie.be
http://www.facebook.be/socialeeconomie
https://twitter.com/socialeeconomie
http://www.mvovlaanderen.be/
https://twitter.com/mvovl


Helpdesk Sociale Economie 

Kanunnik De Deckerstraat 20A

2800 Mechelen

0495 50 26 50

helpdesk@in-c.biz

www.socialeeconomie.be

Contact

mailto:helpdesk@in-c.biz
http://www.socialeeconomie.be


Bedankt
en tot binnenkort?


