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Verslag 

Studiebezoek Sociaal Ondernemerschap 

5-7 november 2019 

 

Op vraag van het Ministerie van Arbeid en Sociaal Welzijn van Montenegro en in het kader van 

het Europese TAIEX-programma, ontving de SERV op 5-7 november een internationale delegatie 

met het doel onze Vlaamse kennis en aanpak van de sociale economie te illustreren. 

Het SERV-secretariaat zorgde voor enkele interessante sprekers om het landschap, de 

ondersteuning vanuit de overheid en uitdagingen binnen het Vlaamse landschap van sociale 

ondernemingen toe te lichten. 

Wim Van Opstal (VERSO) lichtte de Vlaamse 

definitie van sociale ondernemingen toe, kaderde 

deze binnen de Europese context, en illustreerde 

de rol en positie van sociale ondernemingen in 

het Vlaamse economische weefsel. Ook de 

vertegenwoordiging van de social profit in het 

sociaal overleg kwam uitgebreid aan bod. 

Veerle Moens (Departement WSE) zoomde in op de manier waarop de actoren 

uit de sociale economie worden ondersteund door de Vlaamse overheid (o.a. de 

subsidiemaatregelen en andere ondersteuningsinitiatieven voor werknemer en 

werkgevers) en besprak ook het wetgevend kader in Vlaanderen. 

Peter Bosmans (Febecoop) gaf een overzicht van de verschillende soorten 

coöperatieve ondernemingen in Vlaanderen en over wat precies de voordelen 

zijn om zich als onderneming als een coöperatie te organiseren. 

 

Naast deze presentaties, de daaropvolgende overleg- en discussiemomenten en het advies van 

deze deskundigen t.a.v. de Montenegrijnse delegatie, werden eveneens drie praktijkbezoeken 

georganiseerd: 

Voor een eerste impressie ging de delegatie op bezoek bij 

Close The Gap International, een privaat sociaal 

ondernemersinitiatief. Deze Belgische vzw heeft als missie 

de digitale kloof in de wereld te dichten. Close the Gap 

biedt computers van goede kwaliteit uit Europese 

ondernemingen aan educatieve, sociale en medische 

projecten in ontwikkelingslanden. Deze zeer diverse 

projecten hebben één gemeenschappelijk doel: het 

individu en de gemeenschap op socio-educatief niveau 

verder helpen. De delegatie werd te woord gestaan door 

directeur Didier Appels. 
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Op dag 2 bezocht de delegatie vzw SPIT Tewerkstelling, 

die werk en opleiding aanbiedt aan mensen met minder 

kansen op de arbeidsmarkt. Hiertoe organiseren ze als 

Kringwinkel ViTeS kringloopactiviteiten. Griet Vergauwen 

(project-ontwikkelaar bij ViTeS) gaf inzicht in de werking van 

SPIT, hoe de onderneming als maatwerkbedrijf ondersteund 

wordt door de overheid, en voor welke uitdagingen en 

opportuniteiten de sector momenteel staat. Een rondleiding 

gaf vervolgens meer inzicht in de manier waarop 

herbruikbare goederen worden ingezameld en hoe deze 

winkelklaar gemaakt worden in de verschillende ateliers. 

Naast de private initiatieven en de maatwerkbedrijven, richtte het derde bezoek zich op de 

coöperatieve vennootschappen. Het bezoek aan de Lousbergmarkt te Gent toonde de unieke 

samenwerking tussen 4 lokale bedrijfjes die gaan voor kwaliteit en vakmanschap. Dat alles speelt 

zich af in het unieke decor van de vroegere kaasmakerij van Het Hinkelspel. Ter plaatse schetste 

Peter Bosmans (Febecoop) het ontstaan van de Lousbergmarkt en kreeg de delegatie een 

toelichting bij de werking van de verschillende ondernemingen: De Vroente, Copain, Het 

Hinkelspel en De Bergen. Aan de medewerkers werd ook gevraagd wat de voordelen zijn om als 

coöperatie te werken en hoe het contact met de andere ondernemingen ter plaatse verloopt. 

Dit studiebezoek werd georganiseerd door het SERV-secretariaat en gedeeltelijk gefinancierd 

door de Europese Commissie binnen het TAIEX-programma. Verschillende leden van de 

Commissie Sociale Economie ondersteunden het initiatief. 

 

Contactpersonen:  Tim Buyse – tbuyse@serv.be 

   Nele Vanheeswijck – nvanheeswijck@serv.be 

   Ingrid Taelemans – itaelemans@serv.be  
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