


Bienvenu(e)! Voici quelques bonnes pratiques à respecter :

Laissez votremicro éteint en permanence

Utilisez le chat pour vos questions et vos commentaires

Soyez réactifs aux demandes et aux messages pop-ups (par ex. pour les sondages)

Sélectionnez la langue de votre choix pour la traduction simultanée.

Welkom! Dit zijn de digitale etiquetteregels:
Laat jemicrofoon te allen tijde uit staan

Gebruik de chatbox voor opmerkingen en vragen

Wees reactief bij call to actions en pop-ups (bv. polls)

Selecteer uw voorkeurstaal voor de simultane vertaling.



De kracht van 
samenwerken is 
winst voor 
iedereen!

SINGLE MARKET FORUM – 09/03/2021 – 14-16 UUR

Hoe kunnen we in tijden van 
COVID-19 bruggen bouwen 

tussen de sociale ondernemers 
en de reguliere economie en 

samen op zoek gaan naar 
duurzame oplossingen?



Programma
14.00-14.15 uur: Introductie en polls

Veerle Moens
Afdelingshoofd Sociale Economie & Werkbaar Werk - Departement Werk & 
Sociale Economie

14.15-14.40 uur: Sociale Economie in de EU &
Samenwerking tussen Sociale Economie en de ‘traditionele economie’

Karel Vanderpoorten
Policy officer European Commission - Social Economy

14.40-15.05 uur: Samenwerking sociale economie & reguliere 
economie en de rol van lokale besturen

Mieke Frans
Verantwoordelijke sociale economie Provincie Vlaams-Brabant

15.05-15.35: Werkbaar werk voor iedereen dankzij slimme 
ondersteunende technologie

Philip Vanneste & Lieven Bossuyt
Gedelegeerd bestuurder Groep Gidts & coördinator Lichtwerk

15.35-15.50 uur: Panelgesprek
15.50–16.00 uur: Conclusies en aanbevelingen



Poll
1 . Hoe denkt u dat België scoort op vlak van sociaal ondernemen 
in vergelijking tot de rest van Europa? België : / Comment 
pensez-vous que la Belgique se classe en termes 
d’entrepreneuriat social par rapport au reste de l’Europe ? La 
Belgique :

A. is één van de koplopers/est un des leaders

B. zit in de middenmoot/est au milieu du peloton

C. situeert zich in de staart van het peloton/est dans la queue 
du peloton



Poll
2. Mijn gemeentebestuur zet sterk in op sociaal 
ondernemerschap!/  Mon conseil municipale est fortement 
engagé dans l’entrepreneuriat social !

A. helemaal mee eens/Totalement d’accord

B. enigszins mee eens/Plutôt d’accord

C. neutraal/Neutre

D. enigszins niet mee eens/Plutôt pas d’accord

E. helemaal niet mee eens/Pas du tout d’accord



Poll
3. Om samenwerking te stimuleren moet de overheid/ Pour 
stimuler la coopération, le gouvernement doit

A. reguliere bedrijven die samenwerken met sociale 
ondernemers belonen!/Récompenser les entreprises classiques  
qui coopèrent avec les entrepreneurs sociaux !

B. reguliere bedrijven die niet samenwerken met sociale 
ondernemers sanctioneren!/Sanctionner les entreprises 
classiques qui ne coopèrent pas avec les entrepreneurs sociaux!

C. niets doen want de markt regelt dit al!/Ne rien faire car le 
marché régule déjà tout cela !



Poll

4. Corona is positief voor het sociaal ondernemerschap!/Le 
coronavirus est positif pour l’entrepreneuriat social !

A. helemaal mee eens/Totalement d’accord

B. enigszins mee eens/Plutôt d’accord

C. neutraal/Neutre

D. enigszins niet mee eens/Plutôt pas d’accord

E. helemaal niet mee eens/Pas du tout d’accord



Poll
5. We moeten in onze regio NU meer dan ooit inzetten op 
innovatie, digitale transformatie en samenwerking!/Dans notre 
région, nous devons MAINTENANT plus que jamais nous concentrer 
sur l’innovation, la transformation numérique et la collaboration !

A. helemaal mee eens/Totalement d’accord

B. enigszins mee eens/Plutôt d’accord

C. neutraal/Neutre

D. enigszins niet mee eens/Plutôt pas d’accord

E. helemaal niet mee eens/Pas du tout d’accord



Sociale Economie in de EU  &

Samenwerking tussen Sociale Economie en 

de ‘traditionele’ economie

Karel Vanderpoorten
Policy officer
European Commission
Social Economy

SINGLE MARKET FORUM – 09/03/2021



Social Economie in de EU 
&
Samenwerking tussen Sociale 
Economie en de ‘traditionele 
economie’

Karel Vanderpoorten

DG GROW: Interne markt, 
industrie, 
ondernemerschap, midden-
en kleinbedrijf

9 Maart 2021, 

Single Market Forum, Belgium



I. Sociale Economie in de EU
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Sociale Economie in de EU: 
van waar komen we?

2011 Social Business Initiative

2015 Raadsconclusies rond ‘Sociale Economie’

Specific reference to “support fair and normal business cooperation
between social economy enterprises and traditional, profit-oriented
firms, for example by encouraging the development of
intrapreneurship”;

2016 GECES Rapport & aanbevelingen

2017-2020 antwoord op aanbevelingen, o.a.
via het ‘Start-up scale-up initiative’

2021: Social Economy Action Plan (SEAP)



Sociale Economie in de EU

Thierry Breton (FR) 

DG GROW: Interne markt, industrie, ondernemerschap, 
midden- en kleinbedrijf 

Nicolas Schmit (LU) 

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie



Wat begrijpen we onder « Sociale 
Economie » in de EU? 

Objective “to serve the members and not to
obtain a return on investment as the traditional
mainstream capital companies do. The members
act in accordance with the principle of solidarity
and mutuality, and manage their enterprise on
the basis of 'one man one vote' principle.” It
includes a large variety of stakeholders such as
cooperatives, foundations, social start-ups,
social enterprises etc. (independently of their
legal form); (EESC Study, CIRIEC 2017)



Hoe ziet het Sociale ondernemerschap
ecosysteem eruit in de lidstaten?
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• Mapping studies voor elke LS, eerste mappings
dateren van 2014.

• Startpunt is de ‘Social Business Initiative – 2011’

• Alle studies kregen een update in 2018-2020. 

• Alle mapping studies, inclusief het synthese
rapport voor de gehele EU zijn te vinden op deze
pagina.

Governance 
dimension

Limits on distribution of 
profits

Social dimension

Social aim as 

primary objective

Entrepreneurial 
dimension

Continuous economic 
activity

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0


‘aanvaardingsratio’ Sociaal
ondernemerschap / lidstaat

1

7



Inkomensmix, fiscale voordelen en juridisch
kader in de lidstaten

1

8



Juridisch kader 



Breder beleidskader en nationale SE strategieën



Er zijn ook andere lijstjes…
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Thomson Reuters Foundation conducted the first global experts’ poll on the 
best countries for social entrepreneurs in 2016:

“Social entrepreneurship is growing fast in Belgium, thanks to growing 
peer-learning and opportunities to develop faster, smarter and more solid 
enterprises.”

22



Verschillende criteria toegepast

23



II. samenwerking Sociale Economie 
en ‘traditionele bedrijven’

24



2017- 2019: studie rond samenwerking sociale 
economie en « traditionale bedrijven »

25

• Analyse van verschillende samenwerkingsvormen

• Aanbevelingen tot (faciliteren van) meer samenwerking 
en het verder opzetten van onderzoek

• 2 daagse stakeholder conferentie in 2018, waar 
meerdere Belgische cases werden voorgesteld. 

- 300 deelnemers

- 40 sessies met meerdere goede praktijken

- Netwerkevenement ‘gehost’ door de Vlaamse 
overheid



Conceptueel framework

Onderescheiding van verschillende vormen en 
ambitieniveaus voor samenwerking

Philanthropic partnerships: where a traditional partner provides 
financial support.

Transactional partnerships: where both parties exchange/trade 
something that contributes to separate objectives.

Integrative partnerships: where parties have 1 or a set of joined 
objectives. Mostly CSR/project based 

Transformative partnerships: where both parties align their missions to 
maximise mutual benefits and social impact.

26



Bilateraal of multilateraal + verschillende 
facilitatievormen

27

• Sociale intrapreneurs

Zijn actief binnen grotere traditionele ondernemingen op 
gezamenlijke projecten. 

• (Sociale) extrapreneurs

Facilitatoren die ‘de ontmoeting’ en dialoog tussen de bedrijven 
mogelijk maken en vergemakkelijken, zowel op formele als 
informele wijze: netwerking, thematische ondersteuning, HR, 
opleidingen, fora voor beleidsvraagstukken waaruit verdere 
samenwerkingsplatforms te creëren, incubatoren. 

• Individuen, belangengroepen of netwerkorganisaties 
spelen een sleutelrol: 

Sectorale federaties, verenigingen, kamers van koophandel, ... 
Informele contacten en netwerken Overheidsinstanties 
Strategische samenwerking, bijvoorbeeld via gedeelde waarde 
en clusters 



15 themathische invalshoeken rond 
samenwerking

Integratie in de 
waardeketen

Hybride waardektetens Social intrapreneurships Clusters MVO

Social extrapreneurs Openbare aanbestedinge Vrijwilligerswerk
Corporate Impact 
Venture Capital

Managementmethoden

Promoten van (gender) 
gelijkheid

Circulaire economy Deeleconomy Patenten Ditalisering

28



29

Enkele
voorbeelden



1 Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO / CSR)

Trends

- Inkoop: ondernemingen in de sociale economie helpen groeien 
op de huidige markten en toegang krijgen tot nieuwe markten

- Projectmatig (filantropie, actief partnerschap, uitwisseling van 
medewerkers ...)

 Transitie van een meer traditionele benadering van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naar “shared 
value” (Porter & Cramer)

 Shift van projectmatig naar horizontale principes, 

bijvoorbeeld op basis van SDG's. 

Rol Werknemers
en stakeholders 

Betrokkenheid van werknemers en de samenleving bij de 
sociale acties die ze wensen, maar ook ‘buren’, ‘klanten’, 
‘partners in de waardeketen’, enz. 



SAP past MVO toe in haar aankoopbeleid
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• “SAP lanceert een 5 & 5 by ’25 Initiative, dat bedrijven bijeenbrengt 
om meer uit te geven aan sociale ondernemingen en diverse 
leveranciers “

• 5% procent van de reguliere uitgaven bij sociale ondernemingen 
plaatsen tegen 2025. 

• SAP wil zo ook andere organisaties inspireren meer goederen en 
diensten te kopen van doelgerichte leveranciers, wat een positieve en 
collectieve impact op de samenlevingen. 

• Daartoe zal SAP een platform oprichten.

https://www.sap.com/corporate/en/purpose/social-entrepreneurship.html


2 Corporate Impact Venture Capital

Model shift from philanthropy to:

Direct Investment (manage the venture cycle)

Self-managed funds (sets up an investment company or creates 
a captive fund, i.e. a fund funded entirely by the corporate)

Third-party funds (through for instance venture philanthropy 
organisations and impact investment firms)

Innovative finance such as Social Impact Bonds = impact 
investing vehicle where pay-off is dependent on specific social 
outcomes.

CIV Capital = de financieringspraktijk van bedrijven die investeren in 
inclusief ondernemen met de verwachting van financieel, strategisch, 
sociaal en / of ecologisch rendement 

32



• A European pioneer in Social Impact Bonds.

There are seven SIB portfolios up and running or underway in 
Finland:

• Occupational well-being (TyHy-SIB)
Commissioners: public sector organizations as employer

• Fast employment and integration of immigrants (Koto-SIB)
Commissioner: Ministry of Economic Affairs and Employment

• Promotion of Children’s, families’ and youth’s well-being
Commissioners: municipalities

• Advancing unemployment
Commissioner: Ministry of Economic Affairs and Employment

• Support of the elderly’s indepencence

• Type 2 diabetes prevention

• Environmental Impact Bond (EIB)

• Since 2019 The Ministry of Economic Affairs and Employment 
(MEAE) established a Centre of Expertise for Impact Investing 
that will continue the work of Sitra on effective procurements and 
a social impact bond (SIB) model.



3 Circulaire economie

34



4 Samenwerken & arbeidsintegratie

35

- De rol van de ‘Work Integration Social Enterprises’ (WISEs) 
 Maatwerkbedrijven

- Verschillende doelgroepen

- Verschillende juridsiche kaders en ondersteuningsvormen

- Een antwoord op schaarste op de arbeidsmarktkrapte? 

- Wat met staatssteun?

- Wat met technologie? Blueprint 
for sectoral skills  
“B-WISE” project

- Wat met vaardigheden?



Quid Co-operative promotes the social inclusion of disadvantaged 
women 

- By involvement in the production of ethical clothes and 
accessories largely made from waste

- part of production and selling is also made in co-branding with 
traditional businesses. 

- Among the first partners of the social cooperative Quid, there has 
been Calzedonia

This case provides a meaningful example of circular economy 
developed through hybrid and integrated value chains, where co-
operations with firms have been established and pursued from the 
very beginning. 

36

http://progettoquid.it/
http://progettoquid.it/


• MBQ [Mesteshukar ButiQ] is a social enterprise working on revaluing traditional 
Roma craftsmanship by the the Meşteshukar ButiQ (MBQ) brand. Founded in 2011, 
they did not start by identifying a need in the market, but a need in the Roma 
community. In 2015 the social initiative opened its first stores in Romania.. 

• MBQ works with Erste Foundation for the product development and with SSV 
Foundation for the community development part. Another partner is NESST which 
is helping them further in access to growth capital.

• These steps paved the way for a local co-operation with IKEA. IKEA had participated 
in the Romanian Design Week for several editions and at some points approached 
MBQ. IKEA ordered the first 10.000 products.



5 Clusters… 

“Clusters zijn groepen van 
gespecialiseerde ondernemingen -
vaak KMO's - en andere 
gerelateerde ondersteunende 
actoren die nauw samenwerken op 
een bepaalde locatie. Door samen 
te werken, kunnen kmo's
innovatiever zijn, meer banen 
creëren en meer internationale 
handelsmerken en octrooien 
registreren dan alleen. " 

 Oefening om te kijken in welke 

vormen bedrijvenclusters bestaan in 
de sociale economie 
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Een snelgroeiend ecosysteem voor sociaal ondernemerschap en impact-investeerders
 Meer dan 70 publieke en private entiteiten, profit en non-profit entiteiten sloten zich aan om het lokale 
ecosysteem te versterken
 Een alliantie tussen bedrijven, openbare en particuliere instellingen
 Een cluster van vaardigheden, activiteiten en diensten voor economische, sociale en ecologische impact. 

Diensten van de clusters:
Crowd funding academy
“Resource Centre” and “observatory for business modeling”
Duurzaam openbaar en privaat aankoopbeleid
City lab
…

Projecten;
Tech 4 good
Sociale huisvesting
Circulaire economie hub
Sociale Innovatie in het onderwijs
…





Conclusies: obstakels

Gebrek aan visibiliteit
samenwerking

+ 

Angst om samenwerking
kenbaar te maken

(perceptive van) culturele
en ideologische

verschillen
Verschillende PR stijl

Verschilliende
management stijl, 

procesen en stakeholder 
relaties

Verschillende financiële
structuren en 

winstoogmerken / 
aandeelhoudersrelaties

Te (?) verschillende
netwerken en 

bedrijfsactiviteiten

Gebrek aan middelen
(menselijk kapitaal en 
financiele middelen)

“Social/green washing” 

Vertrouwen Verschillende markt
benaderingen

Verschil in bedrijfsgrootte
Verschil in 

bestuursmethoden

41



Conclusies: opportuniteiten

Toegang nieuwe
markten

Bevorderen van de 
zichtbaarheid, 
credibiliteit & 
(h)erkenning

Kosten besparing

Toegang tot 
investeringskapitaal & 
partnerschappen voor 

investeringen

Toegang tot 
vaardigheden, nieuwe

technologiën en 
innovatieve

dienstverlening

Het vergroting van 
impact zowel

economich, ecologisch
als sociaal

Promoten en schalen
van sociale innovaties

and duurzame
producten/diensten

De locale dimentie + 
informele facilitatie

MVO naar een hoger
niveau brengen – meer

horizontaal in de 
bedrijfsprocessen

Ontwikkelen van een
duuraamheidsstrategie
en het integreren van 
SDG’s in het beleid

Het bestuur en de RvB
moeten mee zijn in het 
verhaal, zoniet enkel in 

de marge.

Nieuwe sociale 
ondernemingen

opstarten

42



Een laatste oproep:
Laat je stem horen in de publieke consultatie voor 
het “social economy action plan”! 

43

• Sociale economie is een onderdeel van de 
economie dat voornamelijk wordt aangedreven 
door collectieve belangen, sociale en 
milieudoelstellingen. 

• Dit initiatief wil de bijdragen van organisaties 
uit de sociale economie aan een eerlijke en 
duurzame groei versterken. 

• Het zal sociale investeringen stimuleren en 
actoren in de sociale economie ondersteunen 
bij het opstarten, opschalen, innoveren en het 
creëren van banen. 

• Het bevat initiatieven op EU-niveau en roept op 
tot gezamenlijke actie door EU-regeringen en 
relevante organisaties. 

Neem nu deel aan de bevraging tot 26 April. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12743-Social-Economy-Action-Plan


Thank you! 
Follow us on Twitter!

@SocEntEU #EU4SocEnt #GECES

And join our LinkedIn Community page:

"EU for Social Economy & Social Enterprises"

EU Website

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy

EU Social Economy Community Page:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+
Economy+Community

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+Economy+Community


Samenwerking sociale 
economie & reguliere 
economie en de rol 
van lokale besturen

Mieke Frans
Verantwoordelijke sociale economie
Provincie Vlaams-Brabant

SINGLE MARKET FORUM – 13/10/2020



Samenwerking sociale economie & 
reguliere economie en de rol van 
lokale besturen

Single Market Forum



Voorstelling

1. Medewerker provincie Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijk voor SE en AZ

(perspectief van de provincie als lokaal bestuur)

2. Ervaringen obv schrijven van het boek ‘Aan de slag 

met sociale economie. Handleiding voor begeesterde 

lokale besturen.’

(perspectief van lokale 

actoren die SE willen 

ondersteunen)



Visie sociale economie beleid 

provincie

Sinds 2019 (gedeputeerde Ann Schevenels)

Continuüm van ondernemingen

Uit allemaal sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de 

wereld nog redden?



Waarom?

Verankeringsstudie van de POM West-

Vlaanderen: 

½ van alle West-Vlaamse industriële bedrijven 

met meer dan 10 werknemers werkt samen met 

SE (als klant of leverancier)

 Zuurstof geven aan SE is zuurstof geven 

aan de economie

 Er is maar één economie



Zet de onder nemer sbr il  op                   en zie 

WAT WIJ OPBRENGEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Vlaamse Maatwer kbedr ijven stellen 

25.000          met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk.

maatschappelijke noodeconomisch belang

Een bl ik op

DE ECONOMIE
MWB van economisch belang

WEST VLAANDEREN
De kracht van onze veranker ing

MWB DELTAGROEP
Werken kost geen geld

Het beleid wil vrij ondernemer schap, groei en 

meer tewerkstelling. MWB wil len hetzelfde,

meesurfen op de golf van de economie.

GROEI
van de maatwerkbedrijven

GROEI
van het bedrijfsleven 

GROEI
van de economie 

62,6% WVL bedrijven binnen de cluster 

mechatronica en machinebouw 

werken samen met een MWB

Per €  100 overheidsinvestering 

verdient de gemeenschap €  125 terug

47,8% WVL Industr iële bedrijven 

werken samen met een MWB

DUS GEEF MAATWERKBEDRIJVEN DE RUIMTE EN DE INSTRUMENTEN OM VRIJ TE ONDERNEMEN

WELVAART WORDT BEHOUDEN

€  100   >    €  125

dankzij samenwerking 

met het bedrijfsleven, 

geïntegreerde partnerschips

en co-creatie
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Waarom?

Schotten moeten weg

 Alleen dan vlotte bewegingen op de 

participatieladder



Waarom?

 Profit organisaties die oog hebben voor 
duurzaamheid renderen beter

 Non-profit organisaties die het economisch 
goed doen, doen het ook sociaal goed

 Marktonderzoek provincie Vlaams-Brabant 
2016 bij reguliere bedrijven

 Sociale = USP als aan alle andere 
voorwaarden is voldaan (prijs/kwaliteit, …)



Waarom?

Actieplan marktonderzoek:

 1. Gebruik de stopkracht van sociale economie 

 2.Verdiep bestaande samenwerking 

 3.Beschouw einde van de samenwerking als 
sleutelmoment 

 4.Oriënteer de salesinspanning naar grote 
bedrijven 

 5.Zorg voor betere match tussen vraag en aanbod 

 6.Benadruk het sociale in sociale economie 

 7.Zorg voor beelden die blijven hangen 

 8.Doe op overkoepelende wijze aan storytelling 



Waarom?

Huidige klimaat is gunstig

betekeniseconomie: meer en meer mensen 

willen dingen kopen waarmee ze (het gevoel 

hebben van) de wereld (te) verbeteren



Soorten samenwerkingen

Samenwerken op vlak van

- Diensten en producten

- Expertise 

- Mensen (doorstroom)

Samenwerking die het meest duurzaam is, is 
die gebaseerd op shared values/purpose

(die louter klant-leverancier relatie overstijgen)

COCREATIE



Hoe samenwerking stimuleren?

Lokale besturen hebben verschillende 

instrumenten:

1) actor: zelf mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt tewerkstellen

= voorbeeldfunctie

2) Klant: via sociale clausules in 

overheidsopdrachten

- Perceel voorbehouden voor SE

- Soc clausules in uitvoeringsvoorwaarden 





Hoe samenwerking stimuleren?

3) Financier

- Via subsidies samenwerking stimuleren

4) Regisseur

- Bruggen slaan tussen beleidsdomeinen = 
makkelijker op lokaal niveau

- Makelaar zijn (geen collectieve aanpak maar 
individuele matchmaking)

- Bekend maken van sector en aanbod



Hoe samenwerking stimuleren?



Hoe samenwerking stimuleren?

Juni 2021: www.doeners.be



Wat is nodig?

1) Versterking van lokale/provinciale besturen: niet 

alleen maar meer taken, maar ook meer mensen en 

middelen

Lokaal bestuur is wendbaar, kent de noden van de 

bevolking, verbindt

Provincie: staat dicht genoeg bij de organisaties om 

noden te kennen, maar ook ver genoeg om een 

oplossing mogelijk te maken

Regierol uitgebreid  

Blinde vlekken 



Wat is nodig?

2) RE krijgt middelen om sociale poot te 

versterken/uit te bouwen (indiv. en collectief 

maatwerk) MAAR sociale economie krijgt vaak 

geen toegang tot financieringsbronnen voor 

hun economische poot (KMO portefeuille, maar 

ook diverse Europese fondsen)

+ Arbeidspotentieel is vele malen groter

+ zuurstof geven aan de Sociale economie is 

zuurstof geven aan de gehele economie



Wat is nodig?

3) Transparantie & vereenvoudiging Europese 
staatssteunregels

- Veel wordt onder de-minimis gezet (bedrag van 
200.000 euro/jaar is beperkt)

- DAEB, AGVV, SDAB = te complex voor LB

4) Ontwikkelen van activiteiten voor sociale 
economie in toekomstgerichte en 
arbeidsintensieve sectoren zoals circulaire 
economie, zorg, mobiliteit, maakindustrie, …

Vooral CE = gebaseerd op ketensamenwerking



Conclusie



Conclusie

Never let a good crisis go to waste

COVID: katalysator van transitie naar een lokale, 
inclusieve, innovatieve en circulaire 
economie!?!?

Sociale economie: heel wat troeven

- Lokaal ingebed

- Per definitie inclusief

- Circulair: vaak gecombineerd met ecologische 
doelstelling

- Innovatief: bv. assistieve technologie



Contact

Mieke Frans

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst economie

016-26 72 89

mieke.frans@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be
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Gezamenlijke uitdaging Innovatie door technologie AR-werkposten Lichtwerk
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Soorten samenwerkingen

Samenwerken op vlak van

 Diensten en producten

 Expertise 

 Mensen (doorstroom)

Meest duurzame samenwerking is gebaseerd op shared values / purpose

(overstijgen klant-leverancier-relatie)
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Samenwerking in West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen stimuleert ondernemingszin, innovatie en 

talentontwikkeling en verbindt reguliere en sociale economie en kennispartners.

½ van alle West-Vlaamse industriële bedrijven met meer dan 10 werknemers 

werkt samen met SE (als klant of leverancier)

Zuurstof geven aan SE is zuurstof geven aan de economie

Er is maar één economie



Gezamenlijke uitdaging Innovatie door technologie AR-werkposten Lichtwerk

10/03/2021 Single Market Forum 13/10/2020 72

Uitdaging in zowel sociale economie als NEC

Werk

Werknemer

 Hogere complexiteit

 Kleinere oplages

 Hogere kwaliteit

 Meer 

productvarianten

 …

Lagere inzetbaarheid

(beperking, competenties, 

taalbarrière, werkverloop

…) neemt toe

Maakindustrie
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Voorbeeld: designspots in de verlichtingsindustrie

 Elektromechanische

assemblages en verlijming

 "Lot Size One"

 Vele varianten

 Kleine en middelgrote

reeksen

 Just-in-time-klantvraag / 

lange wachttijd tussen

identieke reeksen

 Hoge kwaliteit

 Zowel in sociale economie

als in NEC (kwetsbare

doelgroepen)

Gezamenlijke uitdaging Innovatie door technologie AR-werkposten Lichtwerk
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Hoe zorgen voor balans?

 Duurzaam

 Veilig

 Betekenis

 Bezoldigd

Werk Werknemer

met arbeidsbeperking

/ afstand tot het werk

Maakindustrie
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Hoe de leercurve van kwetsbare werknemers "boosten"?

Prestatie /

Succes

Tijd / Ervaring /

Aantal pogingen

Gezamenlijke uitdaging Innovatie door technologie AR-werkposten Lichtwerk
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Maatwerkbedrijf Mariasteen

 Opgericht in 1963, Gits, West-

Vlaanderen

 Onderdeel van Groep Gidts: 

tewerkstelling, zorg, onderwijs

 850 medewerkers  700 met een 

arbeidsbeperking

 Focus op

 metaalbewerking

 assemblage en conditionering

 houtbewerking

 diensten: groenzorg, horeca …

 in-house bij NEC (enclavewerking)

 Missie = economisch – sociaal –

duurzaam ondernemen



Innovatie vanuit een visie

10/03/2021 Single Market Forum 13/10/2020 77

Menselijk potentieel via technologie op een hoger niveau tillen

(1) Cobots

Mariasteen 1e Belgisch MWB met 

collaboratieve robots op de werkvloer (2012)

Gezamenlijke uitdaging Innovatie door technologie AR-werkposten Lichtwerk

"Go Digital, Stay Human"

Hybrid assembly

(2) Augmented Reality-werkposten

Mariasteen 1e Europees bedrijf met Light 

Guide SystemsTM op de werkvloer (2016)



(1) Cobots
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= FYSIEKE ondersteuning
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(2) AR: de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment
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= COGNITIEVE ondersteuning



Industrie 4.0 ► Productiebedrijven in transformatie

 Werkinstructies via 

Augmented Reality (AR) 

direct geprojecteerd op elk 

werkvlak → vervangen

bestaande werkinstructies

(papier / scherm)

 AR is intuïtiever, visueler en 

altijd up-to-date → vlugge

ROI's met positieve impact 

op productiviteit, kwaliteit

en welbevinden

 Zowel als permanente

ondersteuning als voor 

training
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AR-werkposten met digitale werkinstructies
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= COGNITIEVE ondersteuning

pick-to-light visuele instructies XS tot XXL

feedback voor de operator "quality from guidance" meerdere operatoren
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Onderzoek in MWB naar impact van werkposten met LGSTM 

10/03/2021 Single Market Forum 13/10/2020 82

Welbevinden: operatoren ervaren

► minder stress en complexiteit

► meer autonomie en 

empowerment

Kwaliteit

► Minder gemaakte fouten

► Meer "quality by guidance"

Productiviteit

► Positief effect op wendbaarheid 

en productiviteit van de volledige 

afdeling

Werkinstructies

op papier

Mondelinge

werkinstructies

AR-werkposten

(Light Guide Systems)

Kenmerken

van de operator

Productiviteit Kwaliteit Welbevinden
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Onderzoek in NEC naar het effect van AR via LGSTM versus scherm
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Productiviteit

► Kortere cyclustijd: 57% 

► Afname paktijd: 71% 

► Afname positioneringstijd: 58% 

Kwaliteit

► Geen pak- en plaatsfouten meer

Ervaren belasting

► Afname ervaren belasting: 25% 

► Toename kijkcomfort: 22% 

► Hoge beoordeling bruikbaarheid
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Spin-off met sterke partners
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Learnings en good practices bij innovatie en samenwerking

 "Go Digital, Stay Human"

 Vertrek vanuit een visie

 Zorg dat die gedragen wordt (bottom-up)

 "When you need to innovate, you need collaboration"

 Werk samen met partners (technologie / begeleiding / onderzoeksinstellingen / besturen …)

 Wees niet bang om inzichten, aanpakken, technologie … te delen

 "Think Big, Start Small"

 Kies enkel voor oplossingen die schaalbaar en herhaalbaar zijn

 Implementeer stap-voor-stap



Werkbaar werk voor iedereen

dankzij slimme ondersteunende technologie

www.lichtwerk.io | www.mariasteen.be | www.gidts.be | www.emino.be

philip.vanneste@gidts.be | lieven.bossuyt@lichtwerk.io
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