Inhoudelijk meerjarenplan
De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben in 2013 een gezamenlijke
beleidsvisie op lokale sociale economie uitgewerkt. Vanuit deze visie werden drie
strategische doelstellingen gedestilleerd, waaruit acties voortvloeien voor de periode
2014-2019.
Strategische doelstelling 1: Vertrekkend vanuit de noden en op maat van de
competenties van de inwoners, willen we dat iedereen een plaats vindt op de
arbeidsmarkt, of – indien nodig – in welzijnsinitiatieven.

Operationele doelstelling 1.1: We willen bereiken dat er voldoende plaatsen zijn voor een zinvolle
dagbesteding in welzijns- en arbeidszorginitiatieven voor deze inwoners die er nood aan hebben.
Actie 1: We gaan actief op zoek naar blinde vlekken in het aanbod en partners om deze noden
in te lossen. Actie om groene zorg in landbouw te promoten.
Actie 2: Ervaringsuitwisseling organiseren tussen de vier gemeenten met als doel
vrijwilligerswerk binnen lokaal bestuur te promoten.
Operationele doelstelling 1.2: We versterken de sociale economie organisaties op het grondgebied
van Stadsregio Turnhout, zodat zij hun tewerkstellingsplaatsen kunnen uitbouwen
Actie 1: We faciliteren afstemming tussen sociale economie werkzaam op grondgebied
stadsregio Turnhout.
Actie 2: We organiseren netwerkmomenten tussen sociale economie en andere partners.
We organiseren een informatief netwerkmoment voor lokale besturen rond lokaal werk. In
2014 zal de vierde editie van de studiedag ‘De Werkmak(k)ers’ georganiseerd worden.
Bedoeling is om dit initiatief, in partnerschap met RESOC Kempen en IOK, verder te
consolideren.
Actie 3: We maken het aanbod van de sociale economie voor lokale besturen bekend.
We organiseren werkbezoeken aan sociale economie initiatieven voor ambtenaren en
mandatarissen uit de vier gemeenten.
We brengen het aanbod van de lokale sociale economie voor lokale besturen overzichtelijk in
kaart en verspreiden dit via diverse communicatiekanalen, zoals de websites lokale besturen
en Stadsregio Turnhout.
Actie 4:
We maken het aanbod van de sociale economie voor inwoners bekend via de dienstenwijzer.

Actie 5:
We maken het aanbod van de sociale economie voor bedrijven in de regio bekend.
We brengen het aanbod van de lokale sociale economie overzichtelijk voor bedrijven in kaart
en verspreiden dit via diverse communicatiekanalen, zoals de websites lokale besturen en
Stadsregio Turnhout.

Actie 6:
We doen een actie om bruggen te bouwen tussen sociale economie en reguliere bedrijven.
We organiseren activiteiten die zowel voor sociale als reguliere economie interessant zijn.

Actie 7:
We bouwen een sterk netwerk uit met andere lokale besturen in Vlaanderen die de regierol
sociale economie opnemen, om zo kennis en ervaringen samen te delen en verder op te
bouwen.
Actie 8:
We ondersteunen startende ondernemers uit kansengroepen via ondersteuning van het
provinciaal Starterslabo.

Operationele doelstelling 1.3: We bouwen het aanbod lokale diensteneconomie uit om onze eigen
doelstellingen in het samenleven in de stadsregio te bereiken.
Actie 1:
Via een behoefteanalyse bij ambtenaren en mandatarissen en andere maatschappelijk
relevante actoren, brengen we maatschappelijke noden in kaart.

Actie 2:
We voorzien op structurele wijze financiering voor startende projecten lokale
diensteneconomie, via het fonds sociale economie.
Actie 3:
We ondersteunen bestaande initiatieven lokale diensteneconomie.
Actie 4:
We zoeken naar partners om initiatieven lokale diensteneconomie uit te bouwen.

Operationele doelstelling 1.4: We verhogen de kwaliteit van eigen initiatieven rond tewerkstelling van
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Actie 1: We onderzoeken de mogelijkheid om stadsregionaal expertise en middelen van
OCMW’s en gemeenten, die ingezet worden op tewerkstelling van personen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt, te bundelen.

Strategische doelstelling 2: Wij verhogen de kwaliteit van de dienstverlening naar
werk, om deze meer toegankelijk te maken voor de inwoners van stadsregio Turnhout

Operationele doelstelling 2.1: Wij stimuleren afstemming tussen organisaties van toeleiders naar
werk.
Actie 1: We gaan in gesprek met VDAB om de indicering in onze regio in samenwerking met
alle betrokken partners te realiseren.
Actie 2: We maken afspraken zodat expertise om in te tekenen op projectoproepen en om
andere financieringsbronnen aan te boren, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en een winwin ontstaat voor verschillende partners in de stadsregio.
Operationele doelstelling 2.2: We versterken de werking van de werkwinkel in de stadsregio
Actie 1: We volgen de werking van de lokale werkwinkel op de voet op, door een actieve
deelname aan het dagelijks bestuur van de werkwinkel.

Strategische doelstelling 3: Wij implementeren de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in onze organisatie, om zo een voorbeeld te zijn voor andere
werkgevers in de regio
Operationele doelstelling 3.1: We voeren een duurzaam loopbaanbeleid met bijzondere aandacht
voor kansengroepen
Actie 1: We onderzoeken de mogelijkheden van het maatwerkdecreet inzake individuele
inschakeling in lokaal bestuur.
Actie 2: We onderzoeken de mogelijkheden van het maatwerkdecreet inzake collectieve
inschakeling in lokaal bestuur.
Actie 3: We organiseren een infomoment voor lokale besturen waarbij we alle organisaties die
aan arbeidsmarktbemiddeling doen een platform geven om toe te lichten welke inhoudelijke,
financiële en materiële ondersteuning mogelijk is bij tewerkstelling van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in een lokaal bestuur.

Operationele doelstelling 3.2: We nemen naast economische ook ecologische en sociale criteria op
in aanbestedingen en bij kleinere aankopen, om de sociale economie in de regio te ondersteunen

Actie 1. We winnen informatie in over mogelijke modellen om gezamenlijk duurzaam aan te
kopen.
Actie 2. We brengen de schepenen en bevoegde ambtenaren van gemeenten en OCMW’s
samen om de beleidsvisie af te stemmen en te concretiseren.
Actie 3. We bewaken dat de gemaakte afspraken opgevolgd worden.

Operationele doelstelling 3.3: We motiveren andere werkgevers om de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in hun bedrijfsvoering te implementeren
Actie 1: We informeren bedrijven over bestaande initiatieven rond MVO van partners
Actie 2: We onderzoeken de mogelijkheid om als lokaal bestuur te participeren in
coöperatieven
Actie 3: We werken aan MVO binnen de bedrijfsvoering van de projectvereniging Stadsregio
Turnhout, samen met andere bedrijven aanwezig op Campus Blairon

