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VOORTRAJECT DIGIBANKEN KINA 
 

Met de opstart van lokale Digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting in 

Vlaanderen verminderen. Kwetsbare burgers kunnen in de Digibanken terecht voor het ontlenen met 

computer of smartphone, het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden, en voor 

begeleiding om zo te zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. De Digibanken 

zijn laagdrempelig, en worden op plaatsen georganiseerd die makkelijk bereikbaar zijn. Dankzij de 

Digibanken verkleinen we mee de digitale kloof. 

 

Op 1 februari 2022 startten 29 potentiële Digibanken over heel Vlaanderen. Ze namen deel aan de 

oproep voor het voorbereidend traject richting de opstart van een digibank. Tijdens dit voortraject van 

4 maanden krijgen de projecten ondersteuning om hun digibank-idee concreet vorm te geven en de 

nodige lokale partnerschappen op te zetten.  

 

Ook KINA heeft een voortraject opgestart voor haar OCMW’s van Wijnegem, Zandhoven, Schelle, Essen, 

Kalmthout, Brecht, Schilde en Zoersel in samenwerking met VDAB, LIGO Antwerpen vzw (vroegere 

Centrum voor Basiseducatie Open School), LIGO regio Mechelen (vroegere centrum voor basiseducatie) 

en vzw Blenders/Digidak. 

 

Meer info kan u terugvinden op de volgende website: Digibanken - Digibanken (vlaanderen.be)  

  

https://digibanken.vlaanderen.be/


 

 

Nieuwsbrief sociale economie juli 2022 

FOOD FUTUUR 

1,3 miljard ton per jaar…  dat is de hoeveelheid voedsel die jaarlijks verloren gaat voor menselijke 

consumptie.  Een derde van al het wereldwijd geproduceerde voedsel gaat verloren.  In Vlaanderen 

gaat 2 miljoen ton per jaar of 180 kg voedsel per persoon verloren.  Dat gebeurt in de ganse keten: 

zowel in de landbouw, industrie, winkels, horeca als bij consumenten.  Uiteraard heeft dat een ernstige 

ecologische impact. 

 

Daartegenover staat dat het aantal mensen dat noodgedwongen een beroep moeten doen op 

voedselhulp jaarlijks stijgt.  In Vlaanderen hebben 500.000 mensen in armoede nood aan (bijkomende) 

voedselhulp en dat aantal blijft stijgen.  De recente economische en gezondheidscrisis treft immers 

vooral de zwaksten onder ons.  De vraag naar voedselhulp is nog nooit zo hoog geweest en blijft stijgen.   

 

Een voedseldistributieplatform combineert beide uitdagingen van voedseloverschotten en armoede.   

Om de vele tonnen eetbare voedseloverschotten maximaal te kunnen kanaliseren naar menselijke 

consumptie, is het nodig om ze op een efficiënte manier te verzamelen én verdelen.   

 

Een voedseldistributieplatform zorgt voor de inzameling van voedseloverschotten op een voedselveilige 

manier en voor de verdeling ervan aan voedselhulp en sociale organisaties. Zij zorgen op hun beurt 

voor de verdeling ervan tot bij mensen in armoede.  

 

Vanuit deze uitdagingen is KINA gestart met haar eigen 

voedseldistributieplatform FOOD FUTUUR’ of ook wel ‘het voedsel van de 

toekomst’.   

 

Vanuit de regierol sociale economie en werk was KINA al geruime tijd bezig 

met sociale economie en het actief creëren van sociale tewerkstelling – 

daarnaast ook met duurzaamheid en met kansarmoede .  Die drie factoren 

samen komen mooi samen in dit project. 

 

KINA haalt voedseloverschotten op bij schenkers en bezorgt deze besturen op regelmatige basis 

kwalitatieve voedseloverschotten, die zij vervolgens (met hun partners) tot bij mensen in armoede 

brengen.  Momenteel kozen de lokale besturen van Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Kontich, Mortsel, 

Stabroek en Wijnegem er reeds voor om aan te sluiten bij Food Futuur en zich mee in te zetten voor de 

strijd tegen voedselverspilling..  

 

De start van ons project werd op 24 maart 

officieel ingehuldigd in aanwezigheid van 

minister Wouter Beke. 

 

Met Food Futuur stimuleert  KINA sociale 

tewerkstelling en werkt KINA samen met 

haar lokale besturen aan duurzaamheid op 

ecologisch, economisch en sociaal vlak.  

 

Ook interesse?  Neem zeker contact op via 

socialeeconomie@kina.be.   

 

mailto:socialeeconomie@kina.be
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG 
 

De huidige regelgeving lokale diensteneconomie verplicht alle LDE organisaties om jaarlijks te 

rapporteren over de bedrijfsvoering aan de hand van een duurzaamheidsverslag.  Het 

duurzaamheidsverslag over 2021 moet opgeleverd worden op 31 juli 2022, via 

duurzaamheidsverslag@vlaanderen.be.   Het model voor het werkjaar 2021 vind je hier.  Het MB en de 

FAQ van de Vlaamse overheid vind je terug  bij deze link, net zoals bijkomende informatie en 

contactgegevens. 

 

OPROEP 2023-2025 REGIE SOCIALE ECONOMIE EN WERK 

KINA neemt de regierol sociale economie momenteel op voor de lokale besturen van Essen, Kalmthout, 

Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. 

Bij Ministerieel besluit van 27 maart 2020 kregen wij de toekenning van een subsidie voor de uitvoering 

van onze regierol op het vlak van sociale economie voor de periode van 2020-2025. Vanuit deze regierol 

sociale economie wil KINA het werkveld omtrent sociale economie mee vormgeven, samenwerking 

stimuleren, kennis delen en meer tewerkstelling creëren voor personen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

 

Op 29 april 2022 keurde de Vlaamse Regering de verbreding van de huidige regierol naar sociale 

economie én werk goed.  Hiermee wordt de lokale regierol uitgebreid  tot het bredere  lokale 

werkgelegenheidsbeleid. De regisseurs sociale economie krijgen daarbij een coördinerende, 

netwerkende en beleidsvoorbereidende rol toebedeeld voor het domein werk en sociale economie en 

worden daarin ondersteund door de Vlaamse overheid 

 

Dit heeft nieuwe inhoudelijke en financiële criteria tot gevolg én een nieuwe oproep voor tweede helft 

BBC: 2023-2025 

 

Er zijn 4 Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale regierol sociale economie en werk:  

 

1° het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen zoals 

vermeld in punt 1.1 (zie de 3 aspecten lokale regierol op het vlak van sociale economie en 

werk);  

2° de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de 

sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, 

3° het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bevorderen;  

4° de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren 

faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen     

 

KINA nam als regisseur sociale economie deze 4 taken ook reeds in het verleden op. 

 

Aangezien het om een open oproep met nieuwe criteria gaat, moeten alle mogelijke begunstigden- 

zowel de nieuwe als de bestaande of veranderde lokale regieverbanden - een aanvraag indienen. We 

moeten dus, via een aanpassing van de meerjarenplanning, een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor 

de periode 2023-2025, uiterlijk op 15 januari 2023. 

 

KINA volgt dit uiteraard verder op en informeert jullie spoedig verder! 

mailto:duurzaamheidsverslag@wse.vlaanderen.be?subject=duurzaamheidsverslag
https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/documents/Duurzaamheidsverslagmodel%20lde%20werkjaar%202020.xlsx
https://www.socialeeconomie.be/duurzaamheidsverslag-voor-de-lokale-diensteneconomie


 

 

Nieuwsbrief sociale economie juli 2022 

GEMEENSCHAPSDIENST EN WIJKWERKEN 

Op 10 december 2021 werd een conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse regering over de 

gemeenschapsdienst, dat eerder ook in het regeerakkoord was opgenomen. Doelstelling is om langdurig 

werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken.  Wie er na 2 jaar werkloosheid 

niet in slaagt werk te vinden, kan verplicht worden ingezet in gemeenschapsdienst. 

 

Deze gemeenschapsdienst wordt door VDAB juridisch uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage 

in een competentieversterkend traject.  De langdurig werkzoekenden zullen kleinschalige taken 

uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen, en kunnen zo ook hun werkbereidheid aantonen. 

Wanneer de gemeenschapsdienst passend is binnen het traject naar werk van de langdurig 

werkzoekenden kan dit als verplichte actie worden voorgesteld door de VDAB-bemiddelaar. 

 

Er zijn veel gelijkenissen tussen wijk-werken en gemeenschapsdienst. Wijkwerken is immers gericht op 

dezelfde doelgroep en dezelfde gebruikers en het prijsverschil maakt dat  de organisatoren wijk-werken 

bevreesd zijn dat dit systeem het wijk-werken zal verdringen of uithollen.  Er wordt hierover intensief 

overlegd tussen VVSG (in samensprak met organisatoren wijkwerken), VDAB en de Vlaamse regering 

om de leefbaarheid en complementariteit tussen beide maatregelen in de toekomst te garanderen. 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VDAB 

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan 

een job helpen. Vanuit de doelstelling om te streven naar een werkzaamheidsgraad van 80%, wil het 

Departement Werk & Sociale Economie en VDAB sterker samenwerken met de lokale besturen.  

 

De steden en gemeenten zijn immers een belangrijke partner voor VDAB. Om deze samenwerking 

verder te versterken is VDAB (onder andere op verschillende plaatsen binnen de provincie Antwerpen) 

bezig met het uitwerken van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met lokale besturen.  Daarin 

worden gedeelde doelstellingen en acties afgesproken die een antwoord bieden op de uitdagingen op 

de arbeidsmarkt in onze regio.  

 

Om de afspraken en samenwerking in de praktijk zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan een uniformiteit 

in de afspraken met de gemeenten en OCMW's een belangrijke meerwaarde betekenen.  Als bovenlokaal 

samenwerkingsverband heeft de regisseur sociale economie en werk daarbij een belangrijke rol. 

 

KINA voert de regierol sociale economie uit voor de lokale besturen van Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, 

Ranst, Schilde, Schelle, Kalmthout en Essen en heeft van daaruit de afgelopen periode het overleg 

tussen VDAB en de lokale besturen gefaciliteerd en mee voorbereid ter ondersteuning van het lokaal 

bestuur.   Er werden bijeenkomsten op strategisch niveau georganiseerd waarbij de verschillende lokale 

besturen aangaven  welke prioriteiten zij strategisch wilden stellen. Op basis hiervan werden er 

gemeenschappelijke strategische doelstellingen vastgelegd. Deze strategische doelstellingen werden 

nadien operationeel gemaakt door de verschillende lokale besturen, aan de hand van een werkgroep.  

 

Van daaruit werd een voorstel tot eenvormige samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en onze lokale 

besturen opgemaakt met 3 strategische doelstellingen: 

• Meer mensen aan de slag - Elk talent telt 

• Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt 

• Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat 
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De samenwerkingsovereenkomst ligt nu voor ter ondertekening op de verschillende gemeenteraden.  

Op 15 september wordt er hierover een gezamenlijk persmoment georganiseerd.   

 

VACATURE PROJECTMEDEWERKER SOCIALE ECONOMIE  

 

Denk jij graag mee na over de opstart van nieuwe projecten rond sociale economie?  

 

Heb jij zin om jouw schouders mee te zetten onder “Food Futuur”; ons 

voedseldistributieplatform dat voedseloverschotten ophaalt bij schenkers en verder verdeelt tot 

bij mensen in armoede?  

 

Ben jij enthousiast om de coördinator sociale economie te ondersteunen bij projecten binnen 

de sociale economie? 

 

Heb jij affiniteit met de openbare sector en draag jij een warm hart voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt?  

 

Dan ben jij misschien wel de persoon waar wij naar op zoek zijn! 

 

KINA zoekt een projectmedewerker sociale economie die ondersteuning biedt aan de coördinator sociale 

economie bij de uitwerking en opvolging van verschillende 

projecten binnen het werkveld van de sociale economie.  

 

Hij/zij krijgt de kans om nauw samen te werken met de lokale 

besturen enerzijds en anderzijds met medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Interesse?  Contacteer ons!  Meer informatie over de vacature vind je ook op de website van VDAB. 

 

 

 

 

 

KINA WENST JOU EEN MOOIE ZOMER! 

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/64756442/projectmedewerker-sociale-economie?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard

