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Nieuwsbrief van Steunpunt Welzijn. Sociale onderneming en 
vrijwilligerswerk. Maak kennis met onze diensten en projecten. 

Meer welzijn is wnst voor iedereen.  
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Aan alle vrienden van Steunpunt Welzijn vzw,
De vele honderden organisaties, bedrijven en personen 
waar we dagdagelijks mee samenwerken,
Alle geïnteresseerden,

Het punt is: iedereen heeft recht op een menswaardig be-
staan. Dat wil meer zeggen dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Armoede moet bestreden worden met alle kracht.
Vereenzaming idem dito.
Ook kortgeschoolden hebben recht op werk.
Mensen met zorgnoden moeten geholpen worden.
Wat er ook bijhoort:
een leefbare omgeving,
de verantwoordelijkheid voor de komende generaties…

Zonder pretentie: 
Met onze projecten zijn we op elk van deze terreinen ac-
tief. Via deze Welzo verneem je hoe dit gebeurt, wat dit 
voor jou zelf betekent (bijv. interessante dienstverlenin-
gen) en natuurlijk wat onze resultaten zijn.

Welzijn is ons doel. Sociale economie en vrijwilligerswerk 
zijn twee krachtige middelen daartoe.

Aanbieding
Uitzonderlijk: bezorg vandaag nog je lid-bijdrage of steun
(zie p. 18) en deze blijft geldig tot eind 2020. Dus 1 extra
jaar kosteloos erbij. Zie op p. 20 de voordelen van je lid-
kaart. (uiterlijk tot 31/7/2019)
Hiermee maken we de langere aanlooptijd voor deze 
Welzo goed.

Van harte,
Steunpunt Welzijn en de Welzo-redactie

 

Beste, Onze diensten, 
maak er gebruik van...

Organiseer je dit najaar een evenement? 
Maak het via Snel&Wel bekend!

Het beste evenement kan niet zonder promotie. Doe een beroep op Snel&Wel. 
Wij bezorgen jouw promotiemateriaal in de bus van je doelpubliek. Snel een 
bedeling vastleggen is de boodschap, de planning raakt stilaan aardig vol. Ver-
zeker je vandaag nog van een plaatsje op één van onze bedelingsrondes! Zowel 
in de regio Aalst als in de Vlaamse Ardennen!

   http://snelenwel.welzijn.net/offerte/aanvraagformulier

Hoe pakketten laten bezorgen?
Snel, aan een scherpe prijs en met aandacht voor het klimaat! 

Wist je dat de ondertekenaars van de Green Deal 
Duurzame Stedelijke Logistiek pleiten voor efficiën-
te en emissievrije leveringen in steden? 
Heeft jouw bedrijf vaak pakketten allerhande te le-
veren maar verlies je hierdoor vaak kostbare tijd in 
de file? Ook hiervoor kan je terecht bij Snel&Wel.
De pakketleveringen gebeuren met een koerierfiets 
met aanhangkar en voor grotere bestellingen met 
een heuse Armadillo. Zeer efficiënte bedeling! Wij 
komen met deze fiets immers overal, ook op plaat-
sen waar de auto of bestelwagen verboden zijn. 
Niet alleen zeer handig, maar ook nog eens milieu-
vriendelijk! Voorlopig is deze dienst nog maar al-
leen in de regio Aalst ter beschikking. 
Aarzel alvast niet om ons te contacteren, zo zoeken 

wij samen naar een op maat gemaakte oplossing! Een recent voorbeeld: De 
bedeling van 3500 linnen zakken in het kader van #zaksenemmen, een project 
van de Stad Aalst. Kla4 stelde de pakketjes samen, waarna Snel&Wel deze tot 
bij de handelaars bracht. Een mooi voorbeeld van het totaalpakket die de sa-
menwerking tussen Kla4 en Snel&Wel oplevert. 

Voor meer info: snelenwel@welzijn.net 
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Nieuws 
van Steunpunt Welzijn

Hartelijke werkdrukverlichting voor 2019!

Hou je work-life balans in evenwicht door de stapel werk niet te hoog te laten komen. 
Kla4 is de administratieve duizendpoot, erkend als lokale diensteneconomie. Wij zijn 
trots op de vele hulp die reeds geboden werd heel wat organisaties, ondernemingen 
en overheden.

Wat kan je zoal aan Kla4 vragen?
• Digitale en niet-digitale archivering: structureren van bestanden (digitaal en op 
papier), bestanden updaten, inscannen van papieren archief.
• Databeheer en -verwerking: bewaren en verwerken van gegevens in Excel, gege-
vens verwerken in allerlei grafieken, met dictafoon en tapes of digitaal via de harde 
schijf met internet d.m.v. transcriptie,… 
• Websitebeheer
• Digitale en niet-digitale mailings: voorbereiden van drukwerk (adressenlijst 
voorbereiden, etiketten maken, etiketten kleven, plooien van brieven, nieten van 
brieven, brieven in enveloppen steken, verzenden van brieven), kleinschalige mar-
keting en design opmaak (brochures en folders, advertenties, business kaartjes, 
digitale mailings …), opschonen van adreslijsten, ingeven van data in CMS-systeem, 
digitale mailings opmaken en versturen, ontwerpen en uittypen van brieven of rap-
porten,…
• Logistiek beheer: organisatie van kleinschalige evenementen, kantoormateriaal 
bestellen, kalender- en afsprakenbeheer, organisatie van vergaderingen en opma-
ken van memoranda, …
• En andere tijdrovende taakjes… 
Heb je zelf hulp nodig? We staan voor je klaar en zorgen voor de nodige ‘helpende 
handjes’ zodat je je kan focussen op jouw kerntaken. Het werk waar je als onder-
neming of organisatie geen tijd (meer) voor hebt, is onze prioriteit en specialiteit. 
Heb je vragen of wens je wat meer informatie? Dan je steeds bij ons terecht via 
kla4@welzijn.net!

Toe aan een nieuwe website?

Is je eigen website niet meer actueel? Op zoek naar nieuwe functionaliteiten voor jouw 
webpagina? Ben je hier helemaal niet in thuis? Onze mensen van het sociale econo-
mieproject KLA4 helpen je graag verder!
We zijn geen professioneel webdesign bedrijf, maar bieden een aantrekkelijke light-
versie op maat van een doorsnee organisatie. Een mooie website die de uitstraling van 
jouw organisatie, vereniging of bedrijf vergroot.

Interesse, neem dan zeker contact met KLA4 – kla4@welzijn.net – 053 730821 
en we bekijken samen met jou wat mogelijk is!

Een… vliegende start voor Snel&Wel!

Snel&Wel Vlaamse Ardennen startte 2019 met maar liefst 9 nieuwe elektrische fietsen. 
De kwaliteit en efficiëntie van onze bedelingen zal er wel bij varen.
Ook in Aalst krijgt Snel&Wel een elektrische duwtje in de rug. Eén gloednieuwe elek-
trische fiets wordt ingezet voor cargovervoer, zoals aanvoer naar scholen en herbruik-
bare drinkbekers voor evenementen. Daarnaast krijgen enkele elektrische fietsen uit 
de Vlaamse Ardennen in het (vlakkere) Aalst een tweede leven. 
De koeriers kunnen zo in beide regio’s verder en sneller uw mailings kunnen bedelen.
Klimaatvriendelijk, dat spreekt.

Drukkerij gaat voor duurzaam transport

De afgewerkte producten van drukkerij Bolton uit Aalst werden tot voor kort met de 
auto geleverd, maar voortaan gebeurt dit door onze fietskoeriers van Snel&Wel. Dage-
lijks vervoert een koerier pakketten met drukwerk van de drukkerij naar verschillende 

scholen en bedrijven in Aalst. Deze ronde 
wordt uitgevoerd met een elektrische fiets 
met aanhangwagentje. Het nieuws over deze 
samenwerking werd opgepikt door verschil-
lende kranten. Een beetje reclame kan geen 
kwaad! 

Meer: 

https://www.hln.be/regio/aalst/
drukkerij-bolton-doet-voortaan-beroep-op-fietskoerier-om-pakketjes-af-te-
leveren~a575a192/ https://www.facebook.com/notes/bolton-drukkerij-
printerij/bolton-denkt-en-werkt-groen/1616269858473271/
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Nieuwe website SnelWel

Neem een kijkje op de gloednieuw, noch naar de verf ruikende, website van de fiets-
koerierdienst Snel&Wel: www.snelenwel.be. Hier vind je ook het filmpje waarin de 
Dekenij Hogeweg Erembodegem aangeeft waarom zij zo 
graag samenwerken met Snel&Wel. Dit filmpje werd ge-
maakt in opdracht van het intergemeentelijk samenwer-
kingsverband ‘HANDEL samen en sociaal’.
Ook de andere websites van Steunpunt Welzijn worden dit 
jaar vernieuwd. Doel is zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Deelname aan vrijwilligersmarkt in Aalst

Zaterdag 27 april waren we present op de vrijwilligers-
markt, ingericht door de Stad Aalst. Er zijn heel wat men-
sen langsgekomen op het standje. Toeval of niet: allemaal 
mensen die al ergens vrijwillig aan de slag zijn. Ook voor 
de zaalverhuurmogelijkheid in het Wereldhuis en de bede-
ling via Snel & Wel was er interesse.

Sociale media-aanraders

De netwerk-kracht van sociale media is bijzonder. Steunpunt Welzijn maakt ervan ge-
bruik als nieuwskanaal. Er beweegt altijd wel wat. Wil jij ook als eerste op de hoogte 
zijn, nieuwe diensten, actualiteiten, leuke weetjes, oproepen,… Volg ons via de Face-
bookpagina’s en onze Instagram account. Kies zelf wat jou interesseert! We vinden het 
enorm om zo echt ‘24u/24u’ vlot bereikbaar te zijn. Vragen en opmerkingen zijn altijd 
mogelijk.
Geef ons een ‘vind-ik-leuk’ en volg onze sociale projecten en oproepen.  Vergeet ook 
niet je vrienden en kennissen uit te nodigen. Want: Welzijn is Winst!

  @steunpuntwelzijn
  @Kla4Aalst 
  @snelenwel
  @snelenwel
  @schuldenopschool
  @stopdearmoede
  @letsaalst
  @letszottegem
  @letsasse

Tip

Naast onze updates op de bekende social media kanalen brengen wij ook digitaal kort 
en actueel nieuws via e-zine: de ‘e-Welzo’. Als Welzo-abonnee ontvang je de e-zine tus-
sen de Welzo’s in, tenminste als we je e-mail adres kennen. Indien je de e-zine nog niet 
ontvangt, geef dan zeker je contactgegevens door via steunpunt@welzijn.net.

Denk aan het klimaat

Alle beetjes helpen. Onze sociale economie-fietskoerierdienst Snel&Wel heeft vanaf 
mei een Armadillo City Container in gebruik. Dit toestel ziet eruit als een elektrische go-
car met aanhangwagen. Bedrijven, organisaties en scholen kunnen voor lokaal trans-

port met de Armadillo hun vervuilend bestelwagenver-
voer gewoon stopzetten, dit voor vrachten tot 150 kg 
laadvermogen. Hun CO2-uitstoot zal hierdoor drastisch 
verlaagd worden. Bovendien creëren we zo nieuwe, 
toekomstgerichte sociale tewerkstelling.
Met dit project dingen we mee voor de titel ‘Energie-
ambassadeur van Oost-Vlaanderen’.
Over de duurtijd van 1 jaar plannen we een verdere 
uitbreiding, zowel in de regio Aalst als in de Vlaamse 
Ardennen.

Deelplatform Helpende handjes

Kleine ongemakken kunnen de levenskwaliteit behoorlijk aantasten. Dat kan zelfs lei-
den tot vereenzaming, mobiliteitsarmoede, stress…
Met de steun van LEADER Vlaamse Ardennen bouwt Steunpunt Welzijn aan een deel-
platform. Vragen en aanbiedingen op allerlei gebieden zullen elkaar hier kunnen vin-
den. Zo wordt voor iedere denkbare situatie een oplossing mogelijk gemaakt. In elk 
dorp of wijk ‘helpende handjes’! Voor het technisch luik tekent het IT-bedrijf Webko-
meet. Samenwerking is er ook met RWO Oudenaarde, SEVA (Sociale Economie Vlaam-
se Ardennen), Welzijnsschakel Steksken, Beweging.net en Wodan & Co.
Van Helpende Handjes wordt ieder beter van. De aanbieders van de diensten, de ont-
vangers maar ook de leefbaarheid en het sociaal weefsel varen er wel bij. Samenwer-
king met tal van verenigingen helpt daarbij: samen kunnen we zo iedereen bereiken die 
gebaat is met Helpende Handjes.
De voorbereidingen zijn gestart begin 2018. Momenteel wordt de lancering voorbe-
reid. Eind juni 2020 willen we op kruissnelheid zijn.
Voor iedereen!
Het deelplatform ‘Helpende Handjes’ laat toe om zeer eenvoudig en vlot een vraag in 
contact te laten komen met mogelijke aanbieders. Tegen een kleine vergoeding wordt 
de klus of opdracht geklaard!
Aanvragers:
Iedereen is iedereen!

• Tweeverdieners met weinig tijd
• Alleenstaanden
• Ouderen met een zorgbehoefte
• Mensen met sociale interesse
• Meerwaardezoekers
• Leden van verenigingen
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• Mensen die (nog?) nergens bij zijn
…

Dienstverleners:
• Particulieren (dus buiten hun beroepsactiviteit)
• Werkzoekenden
• Werkenden
• Gepensioneerden
• Mensen op invaliditeit
• Deeltijds werkenden
• Thuiswerkenden
• Leden van verenigingen
• Handige Harry’s
• Slimme Harriettes
• Mensen met veel tijd
…

Het project concentreert zich op de Vlaamse Ardennen. De pilootregio omhelst de ste-
den/gemeenten Geraardsbergen, Lierde, Zwalm, Brakel, Kluisbergen, Oudenaarde, Zin-
gem en Kruishoutem. Nu reeds is er interesse vanuit naburige gemeenten. Deelname 
vanuit een breder gebied is perfect mogelijk maar systematische uitbreiding voorzien 
we vanaf juli 2020.

Hoe?
‘Helpende Handjes’ moet je zien als een online platform van vraag en aanbod. Hier kan 
iemand zich registreren en zijn vragen en/of aanbiedingen kenbaar maken. De vrager 
kan hier in contact komen met een of meer aanbieders die de gevraagde dienst kunnen 
bieden.
Het platform wordt heel toegankelijk uitgewerkt, zodat iedereen zich op een gebruiks-
vriendelijke manier kan registreren en deelnemen.
Er zal kunnen gezocht worden naargelang de aard van de klusjes, boodschappen, kar-
weien, allerhande… Iemand ergens voor nodig hebben mag geen probleem meer zijn. 
Helpende Handjes brengt oplossingen.
Momenteel wordt de laatste… ‘hand’ gelegd aan de uitwerking van het platform. Zowel 
inhoudelijk als op technisch vlak moet het platform op punt staan vooraleer we echt 
van start gaan.
Het deelplatform zal bij opstart ook erkend zijn volgens de wetgeving op deelplatfor-
men en het onbelast bijverdienen.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de effectieve start? Kan je meehelpen met 
de bekendmaking?
Laat het weten via het formulier op https://www.inkleur.be/helpendehandjes

Volg de voortgang van het ‘Helpende Handen’-project op onze webpagina ht-
tps://www.inkleur.be/helpendehandjes

Kansen naar werk

Het zal niet zomaar met een cursus ‘sollicitatietraining’ zijn dat ‘werkzoekenden met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ aan werk geraken.
Op uitnodiging van de Vlaamse (decreet Werk&Zorg), provinciale (doorstroom-stages) 
en ook stedelijk-Aalsterse overheid (lokaal sociaal beleid – activering) lopen momen-
teel programma’s bij Steunpunt Welzijn gericht naar deze groep mensen.
Wij bieden stagewerkvloeren dit zowel bij onze eigen diensten maar ook bij derden. 
Wat dit laatste betreft werd een formeel samenwerkingsakkoord gesloten met het 
Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw en Imavlob nv. Met heel wat andere organi-
saties zijn er regelmatig ook stage-overeenkomsten.
Vanuit onze ervaring kunnen we bevestigen dat het aanbieden van werkervaring op 
maat een nuttige tot zelfs noodzakelijke schakel is naar volwaardige tewerkstelling. 
(zie ook: oproepen)

Sustatool

Duurzaamheid is ieders verantwoordelijkheid. Ook in de social profit. Samen met een 
aantal collega-organisaties uit de lokale diensteneconomie heeft Steunpunt Welzijn 
zich ingeschreven voor een lerend netwerk dat het ‘duurzaam ondernemen’ moet 
vooruithelpen. We zullen het komende jaar gebruik maken van de ‘Sustatool’ die door 
de Antwerpse universiteit en het Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen ontwikkeld 
werd. Zo willen we actief bijdragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen (‘Sustainable 
Development Goals’) in onze regio.
Duurzaam = sociaal, ecologisch , economisch.

Maatwerkafdeling

Op 9 mei ondertekende de bevoegde minister Liesbeth Homans (Sociale Economie) 
het erkenningsbesluit van Steunpunt Welzijn als maatwerkafdeling. Dit is goed nieuws 
voor kwetsbare werkzoekenden uit de regio Aalst-Oudenaarde. De doelgroep die hier 
kansen krijgt zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moei-
lijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet kan het gaan over mensen met een 
arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale 
problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt. 
Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In 
het normale economische circuit zijn er voor hen weinig kansen op werk. Als maat-
werkafdeling wil Steunpunt Welzijn hen toch helpen bij hun moeilijke weg naar door-
stroming.



10

W
elZO

11

W
elZO

Sociale media-aanraders

Repair Café

Is je fiets, lievelingsjurk, broodrooster of parelkrans stuk? Niet ge-
treurd! Repair Café Aalst geeft spullen een tweede leven. Het is een 
gratis ‘repareerbijeenkomst’. Jij brengt te herstellen spullen mee, 
samen bekijken we hoe ze te herstellen.
Ook in 2019 kan je op Repair Café Aalst rekenen om gratis je ka-
potte elektro, kledij en juwelen te herstellen en van de afvalberg 
te redden!
Hoe gaan we te werk? We gaan van start om 11u. Je schrijft in aan 
het onthaal en wacht je je beurt af. Daarna herstel je het item sa-
men met onze deskundige vrijwilligers. Om lange wachtrijen te 
voorkomen kan je per inschrijving slechts 1 herstelling vragen. In-
schrijven is mogelijk tot 15u, dit om te zorgen dat alle herstellingen 
gebeuren voor 16u30. Weet je welk onderdeel stuk is? Breng dan 
alvast een nieuw mee. Zo gaan we voor meer hergebruik en minder 
afval!
zaterdag 15 juni 2019 De Gendarmerie Denderstraat 22, Aalst 
zaterdag 5 oktober 2019 Netwerk/centrum voor hedendaagse 
kunst, Houtkaai 15, Aalst.

 

https://www.inkleur.be/repaircafeaalst
Vind een Repair Café in je buurt of wereldwijd: 
https://repaircafe.org/

Kalender / 
welkom / 
uitnodiging

O
pr

oe
pe

n Ambassadeursoproep helpende handjes

Vrijwilligers gezocht in het Wereldhuis
Naast het verhuren van onze zalen aan verschillende orga-
nisaties, verenigingen en particulieren, proberen wij van het 
Wereldhuis ook werkelijk een ‘open huis’ te maken door zelf 
allerlei evenementen te organiseren. Hiervan houden we jul-
lie ook steeds op de hoogte via WelZO. Om van deze activi-
teiten telkens een groot succes te maken, zijn wij steeds op 
zoek naar enthousiaste personen om ons vrijwilligersteam in 
het Wereldhuis te versterken en te ondersteunen.
Iets voor jou?
Jij ... : 
• Bent geïnteresseerd in onze werking
• Hebt een open, respectvolle houding
• Bent een geboren organisator
• Straalt een aanstekelijk enthousiasme uit en krijgt ande-

ren gemakkelijk in beweging

Vrijwilligers gezocht in het Wereldhuis

Naast het verhuren van onze zalen aan verschillende orga-
nisaties, verenigingen en particulieren, proberen wij van het 
Wereldhuis ook werkelijk een ‘open huis’ te maken door zelf 
allerlei evenementen te organiseren. Hiervan houden we jul-
lie ook steeds op de hoogte via WelZO. Om van deze activi-
teiten telkens een groot succes te maken, zijn wij steeds op 
zoek naar enthousiaste personen om ons vrijwilligersteam in 
het Wereldhuis te versterken en te ondersteunen.
Iets voor jou?

Jij ... : 
• Bent geïnteresseerd in onze werking
• Hebt een open, respectvolle houding
• Bent een geboren organisator
• Straalt een aanstekelijk enthousiasme uit en krijgt ande-

ren gemakkelijk in beweging

Het Wereldhuis biedt … :
• Een leeromgeving waarin je de kans krijgt om je te ont-

plooien op verschillende vlakken en om je eigen talen-
ten te optimaliseren

• De kans om het Wereldhuis te helpen uit te bouwen als 

Wist je dat Steunpunt Welzijn in 2018 aan meer dan 80 personen werkervaring 
en begeleiding geboden heeft? Mensen sterker maken voor meer kansen op de 
arbeidsmarkt is een directe vorm van armoedebestrijding.
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intercultureel ontmoetingscentrum via verschillende activiteiten en 
initiatieven

• Een professionele ervaring binnen de sociale economie

Als je geïnteresseerd bent om ons team te versterken of je wil ge-
woon wat meer informatie, dan kan je contact opnemen met Anke 
De Craemer (053/73 08 21 of ankedc@steunpuntwelzijn.be).

Koffie staat klaar-gesprek

Met 22 jaar ervaring in het sociaal werk, weten we het wel: élk talent, 
élke inzet is welkom. En wat we ook weten: het is dikwijls maar in goed 
gesprek, dat het concreet wordt. Daar hoort een kopje koffie bij. Of je nu 
vooral je ervaring hebt in het bedrijfsleven, gewend bent om vooraan aan 
het bord te staan, je huishouden bestiert als geen een, vooral weet wie 
je moet vragen als dit of dat voorvalt, eens helemaal iets anders wil doen 
of net je kennis sociaal nut wil geven,… je krijgt bij Steunpunt Welzijn een 
persoonlijk gesprek. Samen maken we ideeën concreet.
Uniek contact: via steunpunt@welzijn.net

Goede doel-activiteiten

Ook eind dit jaar zal Steunpunt Welzijn een project zijn van Music for 
Life. Overweeg je om een activiteit in te richten ten voordele van onze 
initiatieven? We helpen graag mee met de bekendmaking. Als je dat wil, 
bezorgen we je ook graag een tentoonstelling of ander visueel materiaal.
Plan je een activiteit buiten de eindejaarsperiode? Goede doel-samen-
werking is dan natuurlijk ook mogelijk. Laat iets weten. We bekijken sa-
men hoe het succes te verhogen, of dat nu een zomerrally of benefiet-
muziekavond is…

Fiscaal aftrekbare gift

Onze actie ‘fiscaal aftrekbare giften’ gaat door. Hartelijk dank aan wie 
langs deze weg reeds voor steun zorgde. De steun van 2018 werd begin 
2019 integraal besteed aan de investeringen voor Snel&Wel (bijkomen-
de elektrische fietsen en aanhangwagen) en kwam dus rechtstreeks ten 
goede aan de sociale tewerkstelling.
Geef Steunpunt Welzijn energie, letterlijk! Ook dit jaar staan we voor be-
langrijke zachte investeringen, die ons normaal werkingsbudget te bo-
ven gaan. Naast de vernieuwing van onderdelen voor onze (elektrische) 
postfietsen, nieuwe batterijen of draagtassen wordt in 2019 ook nieuwe 
uniforme winterkledij voor onze fietskoeriers voorzien.

O
proepen

Maak gebruik van de projectenrekening bij 
de Koning Boudewijnstichting. Deze reke-
ning is erkend voor fiscale aftrekbaarheid 
van de giften, vanaf 40 euro. Vanaf 50 euro 
ontvang je bovendien een jaar lang Welzo 
(indien voor 31 juli, uitzonderlijk geldig ook 
voor 2020!).
Overschrijven kan op de projectenreke-
ning van de Koning Boudewijnstichting 
BE10 0000 0000 0404 met vermelding 
***/128/2893/00003/***. Oprechte 
dank aan al onze weldoeners.

Kortingen

Bedrijven, organisaties: zou je het niet interessant vinden om een korting 
toe te staan aan leden van Steunpunt Welzijn? Kies zelf je gewenste for-
mule. Uiteraard maakt Steunpunt Welzijn je aanbod kenbaar aan haar le-
den. Zo is het interessant voor iedereen.

Info en afspraken: steunpunt@welzijn.net

Stageplekken

Is een werkzoekende een tijdje welkom in je bedrijf of organisatie om 
werkervaring op te doen? Komen o.a. in aanmerking boerderijen, scholen, 
buitenschoolse opvang, culturele organisaties, winkels, enz.
Steunpunt Welzijn vzw zorgt voor begeleiding. 

Laat weten: steunpunt@welzijn.net  

O
proepen

17 oktober Werelddag tegen Extreme Armoede
Overal ter wereld zijn er ook dit jaar acties en herdenkingen. In 
Aalst richt de Werkgroep Stop de Armoede samen met scholen, 
SOS Schulden op School e.a. dit jaar de focus op kinderarmoe-
de. Voor de actie zal samengewerkt worden met de secundaire 
scholen van de stad.

Informatie: wgstopdearmoede@welzijn.net 
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Dit gedicht wordt u aangeboden door Gaby Desmyte. Hij is maatschappelijk 
werker, dorpsdichter van Lierde en bestuurder/medestichter van Steunpunt 
Welzijn. Sinds dit jaar zijn zijn gedichten ook opgenomen in de Druivelaar. 
Hoor het hem zelf zeggen: ga naar http://www.welzijn.net/welzo

Gaby Desmyter en 
echtgenote Rosanne Van der Stock

Laten we schrijven 
op elkaars waterspiegels
in krinkelingen die smelten
op de oevers in elkaar.

Misschien kun je lezen
wat ik je schrijven wou.

Ik teken dan voor jou
op breekbaar glas,
barstend, jouw licht.

G. Desmyter - Dorpsdichter Lierde
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MVO          sociale economie

Steunpunt Welzijn creëert:
7-stappenplan voor samenwerking sociale economie en bedrijven

De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde in 2017 een projectoproep om meer samen-
werking stimuleren tussen de zogezegde ‘normale’ en de ‘sociale’ economie. In dit ka-
der startten we een samenwerking met twee gemotiveerde lokale drukkerijen, Bolton 
uit Aalst en Arijs uit Kluisbergen.
Met drukkerij Arijs hadden we reeds langlopend contact. Onze fietskoerierdienst 
Snel&Wel voert bedelingen uit voor deze drukkerij in de regio in en rond Kluisbergen. 
De occasionele samenwerking met deze drukkerij kreeg door dit project de mogelijk-
heid om uit te groeien tot een duurzaam partnerschap.
Met drukkerij Bolton is er op korte termijn ook een zeer aangename samenwerking 
ontstaan. Door in gesprek te gaan met deze onderneming kwamen, naast de evidente 
samenwerking op vlak van huis-aan-huis bedelingen, nog meer opportuniteiten aan 
het licht.

Drie voorbeelden van opportuniteiten, niet eens zo ver gezocht, werden in 2018 co-
creatief uitgewerkt door Steunpunt Welzijn vzw met twee drukkerijen als projectpart-
ner (Bolton in Aalst en Drukkerij Arijs in Kluisbergen):
Het drukwerk en de bedeling in één bestelling, dàt ontzorgt de klanten van drukkerijen. 

Dit resulteert in meer klanttevredenheid voor 
beide partijen, een duidelijke win-win.
Leveringen aan scholen met de fiets in de plaats 
van met de auto, daar zijn vele goede argumen-
ten voor. Het formaliseren van de win-win voor 
zowel de onderneming als de sociale economie 
komt ook de ruimere samenleving ten goede.
Bij goeddraaiende ondernemingen zijn er piek-
momenten waar best een handje hulp welkom is 

In de kijker 
voor ondersteunende taken. De doelgroepmedewerkers van Kla4 krijgen zo de kans om 
eens mee te draaien in een ‘normaal’ bedrijf.
De resultaten van dit éénjarig project krijgen daarmee uitzicht op een verdere positieve 
en langdurige samenwerking met beide drukkerijen!
Uit dit vruchtbaar project leerden wij op zeer korte termijn heel wat lessen. Wij schre-
ven dit korte brochure om deze lessen te delen met onze collega’s uit de sociale econo-
mie. Uiteindelijk gaan wij allemaal voor eenzelfde doelstelling, namelijk mensen voor-
uithelpen door volop in te zetten op werkbaar werk. 

7-stappenplan

Terugblikkend op het verloop van ons proefproject blijkt er geen gecompliceerde tool-
box nodig om een partnerschap op te starten tussen een sociale economie initiatief en 
bedrijf uit de reguliere economie. Als hulp hiertoe creëerde Steunpunt Welzijn vanuit 
de projectervaringen een weloverwogen stappenplan, waarbij elke fase helpt om tot 
goed resultaat te komen. 
Deze werd gepubliceerd en wordt de komende maanden verspreid bij de geïnteres-
seerde organisaties en bedrijven.(1) 
Bij het eerste contact met een mogelijke nieuwe partner zit je ongetwijfeld met heel 
wat vragen. Waarover samenwerken? Wat is het wederzijds belang? Hoe organiseer je 
de dialoog hierover en misschien ook de bereidheid hiertoe? Ook: ken jezelf... zal je aan 
de verwachtingen van de andere partij kunnen beantwoorden? 
Het stappenplan helpt op gestructureerde wijze de basis leggen voor een duurzaam 
partnerschap. 

Sociale en reguliere economie zijn geen gescheiden werelden meer 

Sociale economie-ondernemingen werken alsmaar professioneler en leveren de no-
dige kwaliteit om rendabel te zijn. Daarnaast nemen reguliere bedrijven steeds meer 
het maatschappelijk engagement op dat de sociale economie kenmerkt. 

In tijden van grote economische en maatschappelijke uitdagingen is samenwerking 
tussen bedrijven en partners die duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderne-
men, aangewezen.
Het Provinciebestuur speelt hierop in.  De projectsubsidies die samenwerking tussen 
reguliere en sociale-economie-ondernemingen stimuleren, hebben innovatie en pro-
fessionalisering als doel.

Het project ‘Sociaal Werk, Druk Werk!’  beantwoordt aan deze voorwaarden. Het is 
een mooi voorbeeld hoe vanuit een innovatief idee een co-creatie ontstaat tussen de 
fietskoerierdienst ‘Snel&Wel’ en twee Oost-Vlaamse drukkerijen. 

(1) Leden van Steunpunt Welzijn kunnen de brochure kosteloos afhalen in onze kantoren (Aalst en 
Oudenaarde) – levering is mogelijk tegen verzendingskost.
Andere belangstellenden: 10 EUR/ex., verzendingskost inbegrepen.
Bestellen kan via e-mail naar steunpunt@welzijn.net
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En vooral, hoe dit resulteert in een samenwerking op langere 
termijn.
Ben je benieuwd naar de resultaten van dit waardevolle project? 
De brochure levert heel wat ‘tips en tricks’ voor een duurzaam 
samenwerkingsverband. Het is een handige leidraad die in de 
vorm van een zeven-stappenplan bruikbaar is voor nog meer sa-
menwerking tussen alle ondernemingen.
Wedden dat je na het doornemen van de brochure heel wat in-
spiratie hebt?

Kurt Moens
gedeputeerde voor Economie
 

Reageer, antwoord: 
steunpunt@welzijn.net

Met WelZO heb je de nieuwsbrief van Steunpunt Welzijn in handen. 

2018
Lidbijdrage: 20 euro - Steunend lid: 25 euro - Pilaarlid: 125 euro

Organisaties: 40 euro - Kansenpas: 10 euro

Overschrijving op IBAN BE42 4448 6267 6154 – BIC KREDBEBB
t.n.v. Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

Met vermelding Steunpunt Welzijn 2018

Concept en eindopmaak: Hugo Van de Voorde
Redactie: Peter Dauwe (coördinatie)

Werkten mee aan deze  editie: Anke De Craemer, Gaby  Desmyter, Nena Driehuyzen (Stu-
dio Nunu), Mathias Van der Borght, Febe Van Nieuwenhuize.

E-Welzo
Als lezer van WelZO krijg je ook e-Welzo met interessant nieuws 

tussen twee Welzo’s in. Enkel je e-mailadres sturen naar 
steunpunt@welzijn.net (vermelding: e-welzo)
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Vernieuwde Raad van Bestuur

Steunpunt Welzijn startte het jaar met een bestuursvernieuwing. Nieuwe toetreders 
zijn: Chantal Boterberg, Walter De Rijck, Frederik Meulewaeter, Patrick Van Damme, 
Olivier Van Kerkhove. In de Algemene Vergadering verwelkomen we An De Neve. Sinds 
mei is Michel De Gols voorzitter. Ondervoorzitters zijn Chantal De Jonghe en Peter 
Buyle. Secretaris Jürgen Massie. Afgevaardigd bestuurder Peter Dauwe. Peter De Baets 
penningmeester.
Het bestuur bestaat verder uit: Chris Borms, David Coppens, Andrée De Cock, Gaby 
Desmyter, Andy Platteau, Geert Verdoodt.
Een bijzonder woord van dank aan wie het voorbije jaar terugtrad. Beatrijs Eemans en 
Wilfried Lissens als bestuurder. Adriana Barcenas, Hilde Cammu, José Gavilan en Karina 
Van de Velde als lid van de Algemene Vergadering.

SOS Schulden op School 20 kaarsjes

Onder het motto ‘daar wordt aan de deur geklopt’ vierde 
vzw SOS Schulden op School op 3 mei zijn 20-ste verjaar-
dag. Deze vzw is mee opgericht en wordt ondersteund 
door Steunpunt Welzijn vzw. De vzw groeide uit tot hét 
Vlaams referentiepunt inzake schoolkosten, betalings-
problemen bij schoolgaande kinderen,… en is een sterke 
inspiratiebron voor scholen die kiezen voor solidair on-
derwijs.

LETS Aalst-Oudenaarde

Met een LETS meet&quiz in Aalst en een alles-markt in Herzele toont LETS Aalst-Ou-
denaarde dat er niet alleen doorlopend mooie transacties plaatsvinden, maar zijn er 
ook groepsmomenten. Regelmatig zijn er ook infosessies voor nieuw-geïnteresseerden.
In de regio Aalst is er eind april een nieuwe kerngroep van start gegaan. Student/vrij-
williger Karo De Bruyne werkt hier met veel enthousiasme aan mee.

Leden | 
beweging | 
mensen 

Vaart maken we samen. Volg mee het lief en leed bij Steunpunt Welzijn. 
Zelf wat mee te delen? Mail naar steunpunt@welzijn.net



Lidkaart Steunpunt Welzijn 
is ook een voordeelpas

Vanaf dit jaar laat Steunpunt Welzijn haar leden ex-
tra genieten van haar dienstverleningen. Het aan-
bod wordt geregeld uitgebreid.

Blikvangers: 

5% korting op kopies zw/w of kleur bij Kla4 – mail je 
bestand naar kla4@welzijn.net en je ontvangt een 
vrijblijvende offerte.
5% korting op een mailingbedeling bij Snel&Wel – 
periode te bepalen in overleg. Vraag vrijblijvende 
offerte: snelenewel@welzijn.net
Nieuw: 5% korting op één pakketbezorging bij 
Snel&Wel – periode te bepalen in overleg. Vraag 
vrijblijvende offerte: snelenewel@welzijn.net
5% korting op een zaalhuur in het Wereldhuis (uit-
gezonderd consummaties). Vraag vrijblijvende of-
ferte: wereldhuis@welzijn.net

Voorwaarden:

Deze kortingen zijn geldig na akkoord van Steun-
punt Welzijn en volgens de geldende gebruikersre-
glementeringen en planning.

Om van deze ledenkorting gebruik te maken: geef 
steeds je lidnummer.

Andere voordelen

Welzo-abonnement (naar keuze op papier of digitaal)
E-Welzo: 
bezorg je e-mailadres aan kla4@welzijn.net en je 
ontvangt deze digitale aanvulling op je Welzo
Uitnodiging voor activiteiten 

Ledenvoordeel

Welzo is een uitgave van Steunpunt Welzijn vzw, ook actief in LETS 
Aalst-Oudenaarde, het Wereldhuis, de sociale fietskoerierdienst 

Snel&Wel, Kla4.


