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Ronde tafel….

 Stel je kort voor: 

 Wie ben jij?

 Voor welke organisatie werk je?

 Wat is je link met sociaal aankopen?

 Wat verwacht je van deze sessie? 



?

WAT IS JOUW GROOTSTE VRAAG ?

WAT IS JOUW GROOTSTE KNELPUNT?



Programma

 Een introductie

 Wat is aankopen met sociale impact? 

 Stap voor stap sociaal aankopen

 Enkele voorbeelden

 Workshop en dialoog



Een introductie 



Alle organisaties kunnen sociaal en duurzaam aankopen 





Wat zijn de issues?



Dit is afhankelijk 
van …

 Type industrie

 Type product

 Type leveranciers

 Plaats in de keten 



Economische 
issues

 Totale kost over de levenscyclus

 Levenscycluskost 

 Circulaire economie 

 Efficiëntie door minder aankoop 

 Innovatief aankopen 

 Fair Business (ethiek, fraude, etc.) 

 Diversiteit in leveranciers ( focus niet enkel op grote 

spelers maar ook op KMO’s en starters) 

 Lokaal aankopen 

 Sociaal aankopen 

 Betrouwbaarheid, afhankelijkheid van leverancier 

(strategische leverancier?)



Ecologische 
issues

 Minder materialen aankopen/gebruiken 

 Schaarste van natuurlijke hulpbronnen 

 Afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen

 CO2-emissies (incl. logistiek) 

 Energie-efficiëntie

 Groene energie

 Hernieuwbare energie 

 Pollutie

 Biodiversiteit 

 Afval en materiaalgebruik (incl. verpakking) 



Sociale issues

 GLOBAAL: 

• Sociaal verantwoorde productie 

 Leefbaar loon 

 Werkuren 

 ILO-verklaring van de fundamentele arbeidsrechten 

 Vrijheid van vereniging 

 Dwangarbeid 

 Kinderarbeid 

 Discriminatie op de werkplaats 

 Arbeidsvoorwaarden 

 Mensenrechten 

 Gezondheidsimpact door toxische stoffen 

 LOKAAL: 

 Stimuleren van de sociale economie als leverancier 

 Stimuleren van duurzame jobs voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt

 Stimuleren van lokale economische groei (en jobs) 



Samengevat 
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Ecologische doelstellingen

• Energie-efficiëntie

• Luchtkwaliteit en CO2-emissies 

• Materiaalefficiëntie en waardebehoud van grondstoffen, materialen en 
producten 

• Afvalreductie

Sociale doelstellingen

• Respecteren arbeidsvoorwaarden 

• Sociale economie

• Jobs voor mensen uit kansengroepen 

• Fair Trade

Economische doelstellingen

• TCO 

• Innovatie 

• Lokale groei

• Circulaire economie (transitie) 



Waarom DUURZAAM 
aankopen?

Wat zijn de business drivers?



1. Strategische hefboom

1. aankoop als krachtige hefboom om strategische doelstellingen te realiseren 



2. Efficiëntie 

1. Reduceer de kost van materialen, transport, energie, verpakking, afval, etc. 

2. Creëer efficiënter aankoopproces

3. Creëer efficiëntie in de supply chains



3. Due Diligence

1. Het in kaart brengen van de impact van de activiteit op mens, milieu en maatschappij én het actief managen 

van de risico’s 

2. Zorgen dat minstens de wetgeving wordt gerespecteerd en er geen inbreuk is op vlak van mensenrechten



4. Marktvoordeel

1. Consumenten worden bewuster van het verhaal achter het product

2. Duurzame consumptie stijgt exponentieel (zowel B2B als B2C) 



5. Imago

1. Bescherm de ‘brand’ of de ‘reputatie’ van een organisatie

2. Neem de voortrekkersrol op

3. Zorg voor geen onderbrekingen in de keten door gebrek aan risicomanagement



Wat Is Duurzaam 
aankopen?



Duurzaam 
Ondernemen 

(MVO)
 “The responsibility of an organisation for 

the impacts of its decisions and activities 

on society and the environment, through 

transparent and ethical behaviour” 



Doel?

Positieve 
impact

Negatieve 
impact



Wat is duurzaam aankopen?

Duurzaam aankopen is het managen van alle activiteiten voor 

het aankopen van goederen, diensten en werken over hun 

volledige levenscyclus waarbij rekening gehouden wordt 

met:

1. Maximaliseren van de ‘best value for money’ (totale kost, 

prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, etc.)

2. Minimaliseren van de ecologische impact (afval, energie, 

materialen, pollutie, CO2, etc.) 

3. Maximaliseren van de sociale impact (lokale groei en 

jobs, stimuleren van de sociale economie, 

arbeidsomstandigheden in de keten, etc.) 



ISO20400 definition 

‘Procurement

that has the most positive 

environmental, social & 

economic impacts possible

over the entire life cycle.’



De Scope



SCOPE

 Het integrale managementproces voor aankoop 

in de organisatie 

 aankoop? 

 Alles waar de organisatie externe middelen voor 

inzet en een factuur voor betaald wordt.

 Direct Spend – aankopen die gelinkt zijn aan de 

waardeketen van de organisatie en geïntegreerd 

worden in het eindproduct naar de klant. 

 Bv. Grondstoffen, onderdelen, logistieke diensten, 

uitbesteden van delen van de productie, verpakking, 

etc.

 Indirect Spend – aankoper ter ondersteuning van 

het ‘runnen’ van de organisatie 

 Bv. Kantoorartikelen, ICT, energie, catering, 

schoonmaakdiensten, etc. 



SPEND is in 
scope



Product –
leverancier. –

supply chain zijn 
in scope

Product

Technische eigenschappen

Innovatie

Levenscyclus

Leverancier

First tier

MVO-performantie

organisatie

MVO-impact contract

Supply Chain

Tier n+

Engagement with

Diverse Communities

Connection to 

Community



Aankoopfunctie 
is in scope 
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 Organisatiemodel

aankoopstrategie 

aankoopproces

aankoopteam

Tools & 
methodieken 



SOCIAAL AANKOPEN IN 
PERSPECTIEF 



Even wat 
terminologie….

SOCIAAL AANKOPEN?

Is het aankopen van goederen, diensten en werken waarbij 

we een positieve sociale impact vooropstellen

Is het stap voor stap integreren van sociale overwegingen 

doorheen het volledige aankoopproces 

SOCIALE IMPACT?

Stap voor stap behalen van je vooropgestelde sociale 

doelstellingen op vlak van tewerkstelling van 

werkzoekenden of van personen met een (grote) afstand tot 

de arbeidsmarkt, aandacht voor gelijke kansen, etc. 



De 
doelstellingen?

Inschakeling van 
mensen uit 

kansengroepen 
Opleiding 

Ondersteuning & 
coaching 

IAO en sociale 
voorwaarden in 

de keten 

Sociale 
economie 

Samenwerking 
reguliere en 

sociale economie

Fair trade 
Toegankelijkheid 
voor mensen met 

een beperking

Anti-
discriminatie



aankoop als sociale 
hefboom?
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Financiering van 
sociale impact?

Beleidsbudget

Subsidies

Overheidsopdrachten 
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Reus op 
lemen 
voeten?

 < 1% gaat naar sociaal aankopen!!!!

 Grote traditie van ‘groen aankopen’. 

 ‘Sociaal aankopen’ heeft een inhaalbeweging 

nodig! 

 Er wordt niet aan aankoop gedacht om sociale impact 

te creëren, er zijn tal van andere instrumenten 

 Te weinig kennis over sociaal aankopen

 Te weinig politiek draagvlak of commitment

 2 gescheiden werelden: aankopers en sociale 

experten

 Weerstand bij aankopers: ongekend is onbemind



Algemene PRINCIPES 

Focus

Commitment

ImpactInnovatie

Context 

Momentum



Principe #1: 
Focus 

Begrijp de relevante sociale impact van deze 

specifieke aankoop in mijn organisatie en context. 

 Wat is de strategie van uw organisatie?

 Waar ligt de focus op vlak van sociale clausules?

 Wat is de sociale impact in de specifieke 

sector/categorie/productgroep? 

 Wat zijn de grootste spend categorieën?

 ABC-analyse van organisatiebrede spend (direct & 

indirect) 

 Van de grote aankoopcategorieën: welke hebben 

de grootste sociale impact? 



Principe #2: 
Commitment 

Engagement en verantwoordelijkheid van de key

stakeholders om aan te kopen mét sociale impact 

en resultaat via het ontwikkelen van een strategie en 

het uitvoeren van een actieplan met oog op het 

behalen van concrete resultaten. 

 Wie zijn de belangrijkste stakeholders?

 Hoe betrekken we deze stakeholders?

 Hoe creëren we draagvlak en krijgen we 

iedereen mee?

 Hoe krijgen we iedereen mee in dit verhaal?

 Hoe tonen we de meerwaarde aan van sociaal 

aankopen?

 Wat zijn de stappen van dit veranderingstraject?



Principe #3: 
Impact

Streef naar excellente resultaten op vlak van efficiëntie en sociale impact.

 Inspanningen op vlak van sociaal aankopen moeten leiden tot 

betere resultaten, zowel op vlak van sociale impact (Wat wil je 

bereiken?) als op vlak van klantentevredenheid, efficiëntie, 

uitvoeringsbetrouwbaarheid, kwaliteit, etc.

 De impact van deze specifieke aankoop wordt gecreëerd 

gedurende het volledige aankoopproces van de behoefte t.e.m. 

uitvoering van de opdracht. 

 Het ontwikkelen van KPI’s, streefwaarden en meetsystemen is 

de drijvende kracht van succesvol duurzaam en sociaal 

aankopen.

 KPI: # spend volume naar opdrachten uit de sociale 

econmie

 # mensen uit kansengroepen opgeleid / aangeworven / 

COD

 # mensen vanuit SE doorgestroomd naar RE door 

samenwerking



Principe #4: Ken 
uw markt 

Challenge de status quo door het actief engageren 

van de markt met oog op het realiseren van 

maximale sociale impact.

 Hoe is de markt georganiseerd? 

 Welke sociale economie spelers zijn actief en wat 

bieden ze aan?

 Dialoog met de markt over hoe de 

aankoopbehoefte kan ingevuld worden met 

maximale sociale impact



Principe #5: 
Context

Voorzie een ideale combinatie van contextfactoren 

die maximaal kunnen bijdragen tot een geslaagde 

opdracht door de sociale economie

 Opdracht met bescheiden contractwaarde (max. 

144.000 EUR (OZB))

 Prestaties hoofdzakelijk uitgevoerd door laag of 

minder gekwalificeerd personeel

 Repetitieve en eenvoudige taken 

 Opdrachten worden uitgevoerd op plaatsen die 

makkelijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer

 Niet dringende karakter van de opdracht



Principe #6: 
Creëer 

momentum

Start! 

 Streef geen perfectie na

 Verwacht niet dat je over alle gegevens beschikt 

om een stap te zetten

 Ga naar de aankopers en overtuig ze om te 

starten met één dossier per keer

 Door het te doen, krijg je ervaring, krijg je 

resultaten en krijg je draagvlak! 



De opbouw van 
de gids



Van draagvlak en strategie tot impact via concrete dossiers



3 strategische 
stappen 

Creëer draagvlak

• Draagvlak creëren in een 
organisatie is nooit helemaal 
af: het is een continu proces. 

Formuleer sociale 
aankoopdoelstellingen 

• Vertaal sociale doelstellingen 
naar concrete doelstellingen 
voor aankopers 

Selecteer dossiers met 
hoogste sociale 
hefboom

• Kies opdrachten die maximaal 
bijdragen aan de sociale 
doelstellingen van de 
organisatie!



Stap #1- Creëer 
draagvlak 

 Output - een werkgroep met gemotiveerde aankopers 

en duurzaamheidsexperten die zich inzet voor de 

ontwikkeling (en later de uitvoering) van de sociale en 

duurzame aankoopstrategie

 Politieke validatiemomenten zijn ingebouwd in traject



Stap #2- Formuleer 
sociale 

aankoopdoelstellingen 



Of anders 
gesteld….

Hoe vertalen we de duurzame en sociale doelstellingen 

van de organisatie naar concrete doelstellingen voor 

aankopers, zodat zij weten wat zij zouden moeten 

realiseren met hun aankoopprojecten? 



Professioneel aankopen 

Maturiteit verhogen

Innovatief aankopen 

Samen aankopen 

Sociaal aankopen 

Sociale economie 

Sociale ketens

Jobs

Fair Trade`

Focus op gezondheid 
(toxiciteit) 

Circulair aankopen 

Gebouw als 
materialenbank

Korte en lokale 
keten 

Hernieuwbare 
energie

Minder 
materialen 

Einde gebruik 
oplossingen



Stap #3- Selecteer 
aankoopdossiers 

met sociale 
hefboom



CASCADE

Strategie op organisatieniveau

GOAL 1

GOAL 2 

GOAL 3

GOAL 4

Aankoopstrategie

GOAL 1

GOAL 2

GOAL 3

Categoriestrategie 

CATEGORY 
1

CATEGORY 
2

CATEGORY 
3

CATEGORY 
4



Stap #3- Hoe 
pak je dit aan?

1. Inventariseer de aankopen binnen je organisatie

2. Identificeer de significante productgroepen

 Een marktverkenning is een eerste stap om te weten 

in welke productgroepen je het verschil kunt maken. 

 Hou rekening met de omvang van de opdracht. 

 Ook de complexiteit van de opdracht speelt een rol. 

 Is een opdracht dringend? 

 Is een opdracht arbeidsintensief? 

 Zijn er specifieke parameters (bv. potentieel voor 

samenwerking tussen reguliere en sociale econome is 

hoog)



Waarom?

Niet elke overheidsopdracht heeft hetzelfde potentieel 

om sociale impact te realiseren. Het geheim van 

succesvol sociaal aankopen ligt in het selecteren van de 

productgroepen die maximaal bijdragen tot de sociale 

doelstellingen die de organisatie vooropstelt. Dit noemen 

we significante productgroepen. 



Welke segmenten 
komen in 

aanmerking?
D

ie
n

st
e

n • Schoonmaak

• Groenonderhoud

• Catering

• Drukwerk

• Afval en recyclage

• Postverdeling

• Herstellingen 

• Archivering 

• Mailing 

• Call-center

L
e

v
e

ri
n

g
e

n • Leveren van 
broodjes voor 
vergaderingen

• Het voorzien van de 
‘levering’ in 
onderaanneming
van de leverancier W

e
rk

e
n • Voorbereiden van 

de werf

• Isoleren van daken

• Buiten-en 
binnenschilderwerk



Link impact 
aan 

segmenten

Aanmoedigen sociale 

economie

Inschakeling 

kansengroepen 

Toegankelijkheid mensen met een 

handicap

….

Opdracht 1

Opdracht 2

Opdracht 3

…..



Let op!

Grote 
opdrachten 

Kleine 
opdrachten 



3. Hoe ga je aan 
de slag met een 

concreet dossier? 



Concrete 
implementatie 

 PROCES - Hoe integreren we sociale impact doorheen 

het aankoopproces? 

 WETGEVING – Wat zijn de mogelijkheden in de nieuwe 

wetgeving overheidsopdrachten? 



6 stappen voor 
sociaal 

aankopen 

1.
• Formuleer de aankoopbehoefte 

2.
• Engageer de markt

3. 
• Specifieer de eisen en verwachtingen 

4. 
• Gun het contract

5. 
• Volg de sociale eisen op tijdens de uitvoering

6.

• Meet, evalueer en bouw verder op de 
resultaten



WETGEVING – vele opties 

VII. Bepalen van sociale uitvoeringsvoorwaarden

VI. Bepalen van sociale selectiecriteria 

V. Bepalen van sociale gunningscriteria

IV. Bepalen van technische sociale specificaties

III. Bepalen van meerdere voorwerpen in een opdracht

II. Gunnen van een opdracht in percelen 

I. Voorbehouden van een opdracht voor de sociale economie 



#1 – Formuleer de aankoopbehoefte 

 Doel: Met een goed geformuleerde aankoopbehoefte wil je 

maximale sociale impact realiseren. 

 Hoe pak je het aan?

1. Stel een (tijdelijk) aankoopteam/projectteam 

samen. 

2. Formuleer de concrete doelstellingen voor het 

aankoopproject. 

3. Breng de aankoopbehoefte in kaart. 

4. Maak de opdracht toegankelijk voor sociale-

economiebedrijven. 

 Tip! 

Screen de opdracht op arbeidsintensieve, repetitieve en 

eenvoudige taken die een mooi afgebakend perceel kunnen 

vormen. 





#2 – Engageer de markt

 Doel: het afstemmen van de aankoopbehoefte, de gewenste 

sociale impact en de mogelijkheden op de markt 

 Hoe pak je het aan?

1. Start met deskresearch over de mogelijkheden op 

de markt 

2. Consulteer de markt via een vragenlijst 

3. Ga in ‘face to face’ dialoog met de markt en bekijk 

de mogelijkheden

4. Organiseer een collectief infomoment voor d markt 

 Tip! 

Ga steeds de dialoog aan met de markt, een sociale aankoop 

heef meer kans tot slagen als alle opties in kaart worden gebracht 

vooraleer te specifiëren! 



#3 – Specifieer de eisen en verwachtingen

 Doel: je wilt sociale criteria optimaal integreren in de verschillende 

onderdelen van het bestek, om zo de gewenste sociale impact te 

bereiken. 

 Hoe pak je het aan?

1. Beschrijf de aankoopbehoefte op een toegankelijke en 

functionele wijze. 

2. Deel de sociale doelstellingen in naar product, 

opdrachtnemer en uitvoering

3. Formuleer de eisen op een transparante, concrete en 

realistische manier. 

4. Denk na over de opvolging tijdens de uitvoering van het bestek. 

 Tip! 

Stel een minimaal aantal overlegmomenten voorop om de tussentijdse 

realisaties op te volgen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks ...). 







#4 – Gun het contract

 Doel: Ken de opdracht toe aan die leverancier die de hoogste 

garantie biedt op een goede oplevering van de opdracht 

inclusief sociale impact

 Hoe pak je het aan?

1. Controleer of de inschrijver voldoet aan de wettelijke 

eisen en de selectiecriteria. 

2. Beoordeel de sociale doelstellingen op het vlak van 

aangeboden werk/levering/dienst, inschrijver en 

uitvoering. 

3. Stel een evaluatie comité́ op om de offertes te 

beoordelen. 

4. Onderhandel (als de procedure het toelaat). 

 Tip! 

Zoek een goed evenwicht tussen het invullen van de 

aankoopbehoefte en het realiseren van sociale impact 



#5 – Volg de sociale eisen op tijdens de 
uitvoering 
 Doel: Je wilt de sociale impact tijdens de uitvoering van de opdracht in kaart 

brengen via een meet- en rapporteringssysteem. 

 Hoe pak je het aan?

1. Bespreek de sociale eisen tijdens een opstartvergadering met de 

opdrachtnemer. 

2. Bepaal wie zal instaan voor de opvolging en de controle van de 

sociale eisen in het contract. 

3. Overleg regelmatig met de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van 

de opdracht.

4. Toon waardering en erkenning voor succesvolle acties. 

5. Laat ruimte voor innovatie en flexibiliteit. 

 Tip! 

Zorg ervoor dat alle partijen weten hoe ze de vooruitgang in kaart kunnen 

brengen en wanneer ze aan de opdrachtgever moeten rapporteren. 



#6 – Meet, evalueer en bouw 
verder op de resultaten
 Doel: Je wilt zoveel mogelijk sociale impact creëren tijdens 

de uitvoering van de opdracht. Dat doe je door de resultaten 

van maatregelen te meten en bij te sturen en door de 

leerervaringen in kaart te brengen. 

 Hoe pak je het aan?

1. Meet de sociale impact en beoordeel ze. Heb je je 

doel bereikt? 

2. Breng goede voorbeelden in kaart en gebruik ze 

om draagvlak te creëren. 

3. Werkmethodes, clausules of systemen die tot een 

goed resultaat geleid hebben, kun je hergebruiken. 

 Tip! 

Het meten van sociale impact is een belangrijke stap om 

draagvlak te creëren en aan te tonen dat het werkt. 



ENKELE VOORBEELDEN



Voorbeeld :  
heraanleg van 

een straat. 

Dit lijkt op het eerste gezicht een complexe opdracht

die niet in aanmerking komt voor uitvoering door 

sociale leveranciers. 

Maar, als we nagaan welke stappen er allemaal nodig

zijn om de opdracht uit te voeren, zien we snel dat er

een heleboel taken zijn die perfect worden uitgevoerd

door één of meerdere partners uit de sociale

economie. 

Denk maar aan signalisatie, eenvoudige

afbraakwerken, groenwerken. Waar in eerste instantie

enkel gedacht werd aan een grote aannemer, creëren

we plots een opportuniteit om de reguliere economie

te laten samenwerken met de sociale economie. 





Voorbeeld : 
‘Reinigen van de 
noodtrappen’. 

Gezien deze opdracht geen hoogdringend karakter heeft, kunnen de 

performantie-eisen op vlak van beschikbare tijd voor de oplevering 

iets soepeler geformuleerd worden. In principe voorzien we 3 

maanden tijd voor oplevering. Dit kan verdubbeld worden tot 6 

maanden. 





CASE II –
MENU SOCIALE CRITERIA WERK 

Stad Gent 

74



Menu sociale 
criteria werk 

Doel: Maximale impact op het stimuleren van 

tewerkstelling voor mensen uit kansengroepen, 

opleiding en sociale economie.

- Kwantificeren van het aantal acties en de impact 

ervan, naargelang de door de onderneming te 

leveren inspanningen. 

 Wat?

 Tool om duurzaam personeelsbeleid te stimuleren 

bij leverancier met oog op het bieden van kansen 

aan werkzoekenden (kansengroepen)

 Menu waaruit leverancier acties kan kiezen, elke 

actie heeft een score 

 Actielijst dient bepaalde score te halen naargelang 

grootte  en looptijd opdracht 



Weging naar 
kostprijs

85.000 tot 207.000 euro (I) 25

207.000 tot 400.000 euro (II) 35

400.000 tot 600.000 euro (III) 45

600.000 tot 800.000 euro (IV) 55

800.000 tot 1.000.000 euro (V) 75

 1.000.000 euro (VI) 100



Weging naar 
duur

6 tot 12 maanden (A) +5

13 tot 18 maanden (B) +10

18 tot 24 maanden (C) +15

 24 maanden (D) +20



Mogelijke acties 
(1)

A. Werkplekleren/ deeltijds leren en werken

a. Aanbieden van een tewerkstelling voor een jongere uit het deeltijdse 

beroepsonderwijs of werkplekleren voor een jongere in opleiding

a1. Tewerkstelling voor een jongere uit het deeltijdse beroepsonderwijs 20 

a2. Werkplekleren voor een jongere in opleiding   10



Mogelijke acties 
(2)

Opleiding

b. Aanbieden van opleidingen aan (laaggeschoolde medewerkers) in functie van hun 
competentieversterking

b1. Eendaagse opleiding 5 per werknemer

b2. Meerdaagse opleiding 10 per werknemer + 5 per extra dag

b3. Opleiding Nederlands

b3.1. Op de werkvloer 20 per werknemer 

b3.2. NT2 tijdens de werkuren 20 per werknemer

b3.3. NT2 in de vrije tijd 5 per werknemer 

b3.4. Test leerniveau Huis van het Nederlands 5 per werknemer

b3.5. Begeleide actie ‘Klare taal rendeert’ Huis van het Nederlands 30 per actie



Mogelijke acties 
(3)

c. Opzetten van samenwerkingsprojecten met 
onderwijsinstellingen

c1. Opleidingen voor leerkrachten en leerlingen voor specifieke en 
innovatieve technieken 5 per leerling/leerkracht

c2. Uitwisselingsprojecten voor leerkrachten en leerlingen 

5 per leerling/leerkracht

c3. Geleide bezoeken op de werkplek organiseren 10



Mogelijke acties 
(4)

H.R.-beleid

d. Begeleidingsacties op de werkplek

d1. Inschakelen van een jobcoach/taalcoach voor nieuwe 

medewerkers uit de kansengroepen 10 per 

werknemer

d2. Volgen van een opleiding ‘train de trainer’ of 

gelijkwaardig door de directe leidinggevenden 

5 per leidinggevende en per module



Mogelijke acties 
(5)

e. Duurzaam HR-beleid ter behoud van de medewerkers

e2. Uitwerken van een loopbaan- en diversiteitsplan Serr/ 
Resoc) 25

e3. Het keurmerk ‘Investors in People’ voor de verbetering van 
de prestaties van de organisatie met behulp van de 
werknemers

e3.1. niveau Essential 20

e3.2. niveau Established 40

e3.3. niveau Advance 60

e3.4. niveau High performing 80



Mogelijke acties 
(6)

Vacatures

f. Installeren van een voor het publiek toegankelijk en zichtbaar 
informatiepunt  op de werkplek voor het promoten van ‘werken in 
de sector’ en vacaturev erspreiding

10 

g. Verspreiden van vacatures via Jobkanaal of een ander wervingskanaal 
voor werkzoekenden uit de kansengroepen

10

Aanwerving

h. Tewerkstelling van werkzoekenden uit de kansengroepen

h1. met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
50

h2. met een tewerkstellingsmaatregel 
30

h3. via uitzendarbeid
20

h4. via een individuele beroepsopleiding (IBO)
50



Mogelijke 
acties (7)

Inschakelen van een sociale economie-onderneming

i.1. Voor een duidelijk afgebakend gedeelte van de opdracht en dit 

gedurende de volledige duur ervan 40

i.2. Idem als i.1. en waarvan de kostprijs gelijk is aan of meer 

bedraagt dan 5% van het totale budget 50

i.3. Idem als i.2. en waarbij minstens vier keer per jaar professionele 

knowhow wordt uitgewisseld met de sociale economie-onderneming

60



Q&A?



Workshop



WAAR STAAN 
WE VANDAAG? 

Wat is jouw 

grootste vraag?

Wat is jouw 

belangrijkste 

Knelpunt?

Welke opdrachten 

zijn reeds in scope?

(eventueel ook volume) 

Welke ondersteuning wensen 
jullie? 

?



Info! 

PRAKTIJKGIDS 'AANKOPEN MET SOCIALE 

IMPACT'

 https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/praktijkgids-

aankopen-met-sociale-impact

https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/praktijkgids-aankopen-met-sociale-impact


DANK VOOR UW AANDACHT 

 Mieke Pieters

 mieke@theglobalpicture.be

 0473 341 931

mailto:mieke@theglobalpicture.be

