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Welkom!
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Doel en werkwijze Pitstops

David Meulemans 

Goele Vermeiren

door Kathleen Melis

door Sarah Decombel
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Praktische afspraken:
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Doel en aanpak van de
‘Pitstop Loopbaanbegeleiding’
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• Doel

• Aanleidingen 

• Inhoud (in-scope)

• Inhoud (out-of-scope)

• Naam ???
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• Praktisch ?

• Agenda (link) via nieuwsbrief of extranet

• 2021 - …

• Thema’s in lijn van de scope

https://evenementen-systeem.vdab.be/pitstop-loopbaanbegeleiding
https://extranet.vdab.be/voor-gemandateerde-loopbaancentra


9 Vragen? ….



Digilab
sociaal ondernemen



Photo • Voornaam Naam

“Ik wil voor 
mezelf 

beginnen”

+
“Ik wil een 

verschil maken”
=

sociaal 
ondernemerschap



Wat is sociaal ondernemen? 

• Een innovatieve oplossing voor 
complexe maatschappelijke 
uitdagingen zoals klimaatopwarming, 
armoede, diversiteit, migratie, 
vereenzaming …

• Resultaat: een product, dienst, proces 
of methode

• Je haalt je inkomsten (deels) uit de 
markt

• Voorbeeld: De Landgenoten



Wat is een sociale onderneming? 

Pure 
non-
profit

SOCIALE 
ONDER-
NEMING

Non-profit 
met 

inkomsten

Bedrijf 
met MVO-
strategie

Pure 
profit



Hoe word je sociaal ondernemer? 



Initiatiefnemers

Gefinancierd door





Doelgroep: mensen met een missie, die nieuwsgierig zijn naar sociaal ondernemerschap, zonder 
idee of met een vaag idee

Vraag: schuilt er een sociaal ondernemer in mij? 
Hoe begin ik eraan om een idee uit te werken? 

Doel: proeven van sociaal ondernemerschap

Voor wie?



Inhoud

• Format: 3-daagse online opleiding, overdag

• Dag 1. Wat is sociaal ondernemen? 

• Dag 2. Wie ben jij als sociaal ondernemer?

• Dag 3. Hoe bouw je vanuit een idee aan een prototype en piloot? 

• Gevarieerde werkvormen

• Workshops

• Praktijkgetuigenissen

• Werklabs

• Klankbordgesprekken



40’er, fiscaliste, niet gelukkig in job, naar 
zorgsector overgestapt maar wil voor 
zichzelf beginnen

Prof in de faculteit Geneeskunde, wil iets 
doen met kwetsbare doelgroepen

50’er, directeur mediarelaties bij een groot 
digitaal agentschap, ziet nood aan matchmaking 
tussen digitale experts en sociaal ondernemers

Directeur van non-profit-organisatie, 
ervaring met projectwerk maar niet met 
sociaal ondernemen

15 jaar ervaring in cultuursector, nu 
coördinator van vzw, wil meer en beter 
innoveren

Een greep uit de deelnemers



Wat een inspirerend bad van social ondernemerschap! 
Het was bijzonder om gelijkgestemden te treffen, die een
enthousiast klankbord waren voor ons. 

Onze ideeën bleven lange tijd vaag en onduidelijk. Digilab
Sociaal Ondernemen heeft ons geholpen om alles
concreter te maken. 

We hebben het gevoel dat onze sociale onderneming is 
geboren. Els Wouters



• Data: 5, 12 en 19 oktober, telkens van 9-16u30

• Online

• Prijs: €150 excl. BTW

• Aantal deelnemers: max. 20 – laatste plaatsen!

• Inschrijven via: 

www.depunt.be/digilab-sociaal-ondernemen-verkenning-traject/

Praktisch

http://www.depunt.be/digilab-sociaal-ondernemen-verkenning-traject/




Doelgroep: pre-starters, starters, intrapreneurs of bedrijfsleiders

Vragen: hoe ga ik van concept naar onderneming?

Doel: startersbegeleiding

Voor wie?



Inhoud

• Format: 5-daagse opleiding, overdag

• Dag 1. Wat is een impactmodel?

• Dag 2. Van Impact Driven Business Model tot Businessplan

• Dag 3. Bouw je eigen financieel plan

• Dag 4. De beste organisatievorm voor jouw case

• Dag 5. Klaar voor de buitenwereld: pitchen

• Gevarieerde werkvormen

• Workshops

• Praktijkgetuigenissen

• Werklabs

• Coachinggesprekken



Iemand met een vrijwilligerswerking; er 
lopen 3 pilootprojecten; wil werking 
uitbouwen en stabiliseren met meer 
middelen en mensen 

Ambtenaar, hobbybakker, die een sociale 
bakkerij wil starten

50’er, directeur mediarelaties bij een groot 
digitaal agentschap, ziet nood aan matchmaking 
tussen digitale experts en sociaal ondernemers

Iemand die een ecologisch gezelschapsspel 
wil lanceren, al ontwikkeld en getest

Een chef die ghost kitchen wil lanceren, 
overstock van landbouw verwerken tot 
producten voor horeca en grootkeukens

Een greep uit de deelnemers



Tijdens het traject zag ik steeds meer in dat ik mijn
oorspronkelijke ambitie flink moest bijstellen. Ik zag ook
steeds helderder wat ik dan wél in de wereld kon zetten. 
Nu heb ik een concrete en scherper afgelijnd concept, dat
haalbaar en schaalbaar is. Ik kan nu gaandeweg success 
opbouwen, en er gepaste investeerders en partners bij
betrekken. Ja, het is een boeiende oefening in 
voortschrijdend inzicht.

Luc Malcorps



• Data: 16, 23, 30 november en 7 en 14 december, telkens 

van 9-16u30

• Hybride: live + online

• Prijs: €250 excl. BTW

• Aantal deelnemers: max. 12, na intake-gesprek

• Aanmelden via:

www.depunt.be/digilab-sociaal-ondernemen-actie-traject/  

Praktisch

https://www.depunt.be/digilab-sociaal-ondernemen-actie-traject/


CONTACT
sarahd@socialeinnovatiefabriek.be

kathleen@socialeinnovatiefabriek.be
www.socialeinnovatiefabriek.be

mailto:sarahd@socialeinnovatiefabriek.be
mailto:kathleen@socialeinnovatiefabriek.be
http://www.socialeinnovatiefabriek.be/
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TIPS:

• Info over de Pitstop op extranet

• Schrijf je zeker in op een wachtlijst

https://extranet.vdab.be/voor-gemandateerde-loopbaancentra
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Arbeidsmarkt vandaag! 
12 oktober om 9u
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Bedankt en tot bij de volgende pitstop!

Contact: david.meulemans@vdab.be of goele.vermeiren@vdab.be

mailto:david.meulemans@vdab.be
mailto:goele.vermeiren@vdab.be

