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Regierol lokale sociale economie Midden-West-Vlaanderen
Medio mei 2017 heeft de Vlaamse overheid aan de regio Midden-West-Vlaanderen een jaarlijkse
subsidie van 75.000 euro toegekend om de regierol op te nemen ter stimulering van de lokale
regionale sociale economie voor de periode 2017-2019.
De regio kiest ervoor om met deze subsidie concrete acties en projecten uit te voeren die de
samenwerking tussen en met de sociale economiebedrijven in Midden-West-Vlaanderen moet doen
groeien. Concreet wordt er gewerkt rond 3 pijlers:

Ontwikkelen van een subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal
ondernemen.
2. Opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam
aanbesteden.
3. Organisatie van netwerk- en trefmomenten en intervisies.
1.

Samen met de lokale actoren proberen we om dit jaar het traject op te zetten rond ‘sociaal en
duurzaam aanbesteden’ en hoe dit te implementeren in een gemeentelijke aankoopbeleid.
De eerste contacten met de sociale economiebedrijven zijn ondertussen ook reeds gelegd. Tegen de
zomer van 2018 willen we graag de eerste resultaten voor pijler 2 concreet gemaakt hebben.
Meer info: yves.vercruysse@west-vlaanderen.be
---Terug naar overzicht---

PWA wordt Wijk-werken in januari 2018
Werkzoekenden (inclusief leefloongerechtigden) die nood hebben aan een zeer laagdrempelige opstap
bij aanvang van een traject naar werk, zullen in de toekomst die opstap kunnen nemen via het nieuwe
activeringsinstrument ‘Wijk-werken’.
De focus ligt op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke
werkervaring op lokaal niveau. De 2 principes activeren en tijdelijk vormen meteen ook de breuklijn
met het PWA-stelsel van vroeger. Door het tijdelijke karakter van de werkervaring, maximum 12

maanden, wordt het activeringsbeleid meer in de verf gezet. Na de Wijk-werkperiode zal voor de
werkzoekenden een gepast vervolg moeten gezocht worden, richting arbeid.
Binnen de regio Midden-West-Vlaanderen wordt momenteel onderzocht of deze gemeenten de
krachten kunnen bundelen om zo expertise te delen en tot een gezamenlijke vorm van organisatie te
komen. Lokale besturen zouden zo nog steeds dienstverlening kunnen voorzien voor lokale noden
(klusjes, onderhoud,…), maar zouden binnen het groter geheel beroep kunnen doen op meer en
betere expertise op het gebied van begeleiding van werkzoekenden in hun stappen naar werk. Eind
september wordt de keuze van Midwest bepaald.
Door heroriëntatie van PWA naar Wijk-werken wil minister Muyters deze vorm van tijdelijk
werkervaring inpassen in het volledige traject dat een langdurige werkzoekende kan afleggen, met als
einddoel arbeid, al dan niet met begeleiding.
Meer info: yves.vercruysse@west-vlaanderen.be
---Terug naar overzicht---

De KMO-portefeuille en de KMO-groeisubsidie in de kijker
De KMO-portefuille
Vlaanderen biedt KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen (in bijberoep) de mogelijkheid om financiële
steun te krijgen voor het volgen van opleidingen en adviesdiensten.
In 2016 werden in totaal 130.240 projecten (waarvan 114.554 bij kleine ondernemingen en 15.686 bij
middelgrote ondernemingen) gesteund, goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna 54 miljoen
euro.

Praktische informatie rond de subsidieaanvraag:




Eén enkel subsidiebedrag en -percentage dat een KMO in functie van eigen noden kan
inzetten voor opleiding en/of advies.
Een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het steunpercentage
voor kleine ondernemingen bedraagt 40% en een jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro.
Voor middelgrote ondernemingen is dit 15.000 euro met een steunpercentage van 30%.
Extra info over de registratie en aanvraag: de KMO-portefeuille.

De KMO-groeisubsidie
De KMO-groeisubsidie is een recente subsidie (2016) waarmee de Vlaamse overheid bedrijven
ondersteuning biedt om groei te stimuleren en de competitiviteit te bevorderen.
In 2016 werd er 257 dossiers ingediend. In 190 dossiers werd een beslissing genomen. Voor de 103
besliste dossiers werd 2.581.855,66 euro subsidie toegekend. In West-Vlaanderen werden vorig jaar
19 dossiers goedgekeurd.

Praktische informatie rond de subsidieaanvraag:





Een KMO is vrij om een subsidie aan te vragen voor advies van een externe dienstverlener of
om kennis te generen in het bedrijf door de aanwerving van een strategische medewerker.
Een KMO kan jaarlijks maximaal een subsidie van 50.000 euro ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000
euro.
Verdere info over de KMO-groeisubsidie
---Terug naar overzicht---

De nieuwe gemeentelijk feitenfiches voor detailhandel zijn gepubliceerd!
Hoeveel handels- en horecazaken zijn er gevestigd in mijn gemeente? Wat is de totale
winkelvloeroppervlakte? Wordt er vooral in de eigen stads- of dorpskern gewinkeld, of is het
aantrekkelijker shoppen in de buurgemeenten?
De nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel tonen een gedetailleerd overzicht van het lokale
winkelaanbod, het profiel van de consument en de grootte van het verzorgingsgebied. Kortom een
handige tool voor lokale beleidsmakers!

Consulteer de feitenfiche van jouw gemeente: Feitenfiches 2017.
---Terug naar overzicht---

Uitnodiging: West4Work Arbeidsmarkt roadshow – Oostende: ‘Werkbaar werk in de
horeca’, 25 september 2017

Op maandag 25 september 2017 staat de West4Work Arbeidsmarkt roadshow in het teken van de
lokale horeca. De sessie ‘Werkbaar werk in de horeca’ vindt plaats in de Grote Post in Oostende.
Tijdens het arbeidsmarktsymposium is Kris Peeters, Vice-Eerste minister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, de key note spreker. In de namiddag worden ook diverse infosessies
aangeboden i.h.k.v. ‘Werkbaar werk in de horeca’ waarna de namiddag wordt afgesloten met een
bezoek aan de infomarkhal en aansluitend een netwerkreceptie.
Inschrijven kan via www.west4work.be

---Terug naar overzicht---

Call: Neem deel aan de Gezond Werken Award
Is uw bedrijf/organisatie sterk bezig met de gezondheid van de medewerkers?
Neem dan zeker deel aan de Gezond Werken wedstrijd. Wie weet mag uw bedrijf een prijzenpakket
ter waarde van 2.500 euro in ontvangst nemen!
Stel je voor 30 september 2017 kandidaat als profit onderneming, social profit onderneming of
overheid.
Op basis van de ingediende dossiers worden 12 finalisten genomineerd. De winnaars van de 'Gezond
Werken Award' worden op 5 december in Xpo Kortrijk bekend gemaakt.
Extra info over de voorwaarden en de award zijn terug te vinden op de website
www.gezondwerken.be
---Terug naar overzicht---

Call: Leader Midden-West-Vlaanderen
De thema’s:




Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.
Profilering en promotie via/van streekidentiteit.
Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector.

Indieningsdatum: 2 oktober 2017 voor 12 uur ’s middags.
Meer info is terug te vinden op de website.
Bij vragen, contacteer Pieter Santens, Coördinator Leader Midden-West-Vlaanderen via
pieter.santens@west-vlaanderen.be .
---Terug naar overzicht---

Call Platteland Plus (budgetjaar 2018)
Platteland Plus legt de nadruk op dorpskernvernieuwingen met bijzondere aandacht voor de inrichting
van openbare ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners.
De oproep wordt afgesloten op vrijdag 13 oktober 2017 om 12 uur ’s middags.
Meer info is terug te vinden op de website Plattelandsloket.
Vragen? Contacteer Kristof Verhoest, Stafmedewerker Plattelandsbeleid via kristof.verhoest@westvlaanderen.be .
---Terug naar overzicht---

Call: Provinciaal Reglement Flankerend Onderwijs
De provincie West-Vlaanderen ondersteunt en stimuleert via het ‘Provinciaal Reglement Flankerend
Onderwijs’ scholen en organisaties bij de opstart en uitwerking van onderwijsflankerende projecten.
Projectdoelstellingen:
Promotie van STE(A)M-onderwijs en STE(A)M-gerelateerde thema's. Binnen dit thema worden
volgende accenten gelegd:





Het actief kennismaken met en beleven van de STE(A)M–opleidingen.
Het actief kennismaken met en beleven van STE(A)M-activiteiten in de breedste zin.
Het overtuigen van de ouders van de toekomstmogelijkheden en de kwaliteit van STE(A)Mopleidingen.
Het actief kennismaken met en beleven van gekende en minder gekende STE(A)M-gerichte
beroepen op de arbeidsmarkt.

Ook projecten die aansluiten bij de doelstellingen van het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid
kunnen in aanmerking komen: het bevorderen van een positieve studiekeuze, van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt, van een gekwalificeerde uitstroom.
De eerstvolgende indiendata zijn 15 oktober 2017 en 15 april 2018.
De subsidie reikt tot 25.000 euro en kan verhoogd worden met 10% voor projecten die

netoverschrijdend worden opgestart.
Alle informatie over dit reglement is hier terug te vinden.
Kan u nog wat hulp gebruiken bij de opmaak van uw dossier? Wil u graag aftoetsen of het dossier
voldoende sterk is om kans te maken? Meld uw project dan aan voor het voortrajact (via mail naar
onderwijs@west-vlaanderen.be) tegen ten laatste 15 september 2017.
---Terug naar overzicht---

Call Omgevingskwaliteit (budgetjaar 2018)
De oproep ‘Omgevingskwaliteit’ houdt de versterking in van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het
platteland door investeringen en samenwerking.
Thema's:






Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit.
De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen.
Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland.
Leefbare dorpen.
Naar een multifunctioneel wegennet op het platteland.

De indieningsdatum is 31 januari 2018 voor 12u ’s middags.
Extra informatie is terug te vinden op de website Plattelandsloket. Vragen? Contacteer Kristof
Verhoest, Stafmedewerker Plattelandsbeleid, via kristof.verhoest@west-vlaanderen.be .
---Terug naar overzicht---
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