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BEKEND ÉN BEMIND…  
OF TOCH NOG NIET HELEMAAL?

In het voorjaar van 2016 voerde de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking 
met communicatiebureau Connect een marktonderzoek uit bij reguliere 
bedrijven. Centraal stond de vraag welk beeld deze bedrijven hebben over 
sociale economie organisaties. Mieke Frans en Sien Raskin, beiden werkzaam op 
de Dienst Economie van de provincie, lichten toe. 

De bevraging

Sien: De laatste jaren hebben we vanuit de provincie heel 
wat acties genomen om de sociale economie te promoten 
bij reguliere bedrijven, en de sociale economie is vragen-
de partij om dit ook in de toekomst te blijven doen. We 
hadden echter onvoldoende zicht op de impact van deze 
acties. Met dit onderzoek wilden we nagaan of we onze 
doelstellingen bereiken met de gevoerde acties. Het on-
derzoek moest ook en vooral als basis dienen om een 
communicatiestrategie uit te werken met het oog op een 
verhoging van de afzet van producten en diensten van so-
ciale economie bedrijven bij reguliere bedrijven.

Mieke: De bevraging was daarbij een middel, geen doel 
op zich. Het was het vertrekpunt op basis waarvan Con-
nect een aantal actiepunten aanreikte voor een commu-
nicatieplan.”

Een aantal tendensen die uit de bevraging naar voren 
kwamen: 
- Groenonderhoud en voeding zijn de sectoren waarin 

de bevraagden reeds het meest samenwerken met de 
sector. 

- De belangrijkste redenen om samen te werken die aan-
gehaald worden zijn ‘zachte’ argumenten, zoals de te-
werkstelling van kwetsbare personen en de maatschap-
pelijke meerwaarde. Kostenbesparing wordt slechts als 
derde argument aangehaald.

- Zowel bedrijven die al samenwerkten met de sector als 
bedrijven die dit nog niet deden, hebben een zeer po-
sitief beeld over de sector (‘een duurzame manier van 
werken’, ‘biedt mensen ontwikkelingskansen’, ‘neemt 
routinematige klussen over van bedrijven’,…) 

- Bedrijven die de samenwerkingen stop zetten, deden 
dat meestal omdat de dienst niet meer nodig werd ge-
vonden.
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- Bedrijven die nog niet met de sector samenwerkten 
kennen de producten en diensten die de sociale eco-
nomie aanbiedt heel slecht. 

Provincie in actie

De provincie Vlaams-Brabant is met deze bevraging niet 
aan haar proefstuk toe. De afgelopen jaren werden reeds 
verschillende initiatieven genomen om de sociale econo-
mie organisaties binnen de provincie meer bekendheid 
te geven. 

Sien: Een paar voorbeelden van acties die we de afgelo-
pen jaren op touw gezet hebben: een studiedag 
rond sociale clausules bij overheidsopdrachten, 
speeddatings waarbij we bedrijven uit sociale en 
reguliere economie bij elkaar brachten, een artike-
lenreeks in het VOKA Magazine Ondernemers 
waarin bedrijfsleiders getuigden over de samenwer-
king met sociale economie bedrijven, een openbe-
drijvenweek sociale economie waarbij 34 
Vlaams-Brabantse bedrijven hun deuren openzetten 
en uiteraard onze brochure sociale economie. Deze 
brochure geeft een overzicht van alle sociale econo-
mie organisaties die actief zijn in Vlaams-Brabant en is 
ondertussen al aan haar vijfde druk toe. De meeste van 
deze initiatieven worden heel enthousiast onthaald en 
kennen een grote opkomst.

De provincie wil in de loop van de volgende jaren dan 
ook graag een vervolg breien aan deze acties. Op basis 
van de enquête werden 8 actiepunten geformuleerd: 
1. Gebruik de stopkracht van sociale economie
2. Verdiep bestaande samenwerking
3. Beschouw het einde van een samenwerking als een 

sleutelmoment
4. Oriënteer de salesinspanning van 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

Sien: “Uit het onderzoek onthouden we dat er nood is 
aan awareness campagnes op macroniveau. Er is momen-
teel ook nog geen goede match tussen vraag en aanbod: 
zo is er bijvoorbeeld geen geschikte zoekdatabank, waar-
in bedrijven snel een sociale economie bedrijf kunnen 
vinden dat een oplossing biedt voor hun vragen. 
We voelen aan dat consumenten het MVO-gedachten-
goed steeds meer genegen zijn, waar de sociale econo-
mie nog te weinig op inspeelt. Sociale economie organi-
saties hoeven geen schroom te hebben om het sociale 

aspect van hun werking uit te 
spelen in hun communicatie naar 
bedrijven. Momenteel gebeurt 
dat nog te weinig. Uiteraard be-
gint alles met een kwalitatief 
product, maar ook het sociale 
luik kan bedrijven inspireren 
en ertoe brengen een samen-
werking op te starten.

Mieke: “Momenteel bespreken we deze voorstellen met 
onze partners: sociale economie, provincies, in-C, regis-
seurs sociale economie, lokale besturen,… Begin volgend 
jaar vertalen we de prioriteiten dan in concrete acties en 
beginnen we met de uitrol van ons actieplan. We willen 
daarbij sowieso inzetten op het idee van cross selling.”

Sien: “Dit idee is ontstaan vanuit de vaststelling dat veel 
bedrijven die ooit samenwerkten met een sociale econo-
mie organisatie hier graag een vervolg aan willen breien. 
Vaak is de reden voor stopzetting enkel dat ze het pro-
duct in kwestie niet meer nodig hebben of dat het sociale 
economie bedrijf dit niet langer aanbiedt. Waarom hen 
dan niet informeren over de andere diensten die dit be-
drijf levert of hen doorverwijzen naar een ander sociale 
economie bedrijf in de provincie die het gevraagde pro-
duct wel nog aanbiedt? Aangezien dit omwille van de on-
derlinge concurrentie soms wat moeilijk ligt, kunnen wij 
hier misschien een rol in spelen.

Mieke: Ten slotte geven we graag nog even mee dat er in 
het voorjaar van 2017 een evenement aankomt, geïnspi-
reerd op het Unizo-concept “Meet your buyer”, in samen-
werking met Voka, Unizo en Verso. Hou dus zeker uw 
mailbox in de gaten!


