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Inleiding
Gids met internationale voorbeelden van beste praktijken
Hoe kunnen we bijdragen om de wereld te veranderen?
Solidaire economie is geen nieuw concept, het wordt gewoonlijk gede nieerd als: lokale organisa es die de
kwaliteit van het leven in een bepaalde regio of gemeenschap trachten te verhogen door middel van non-pro t
inspanningen.
Tegenwoordig staat de term "sociale economie" ook bekend als de prak jk van de "sociale en solidaire
economie" (SSE). Er zijn verschillende actoren bij betrokken, zoals coöpera es, non-pro torganisa es,
s ch ngen, banken, vennootschappen of eerlijke-handelsorganisa es. Het voornaamste doel is alterna even
aan te dragen voor de kapitalis sche mentaliteit van ons huidige economische systeem. Het idee is om over te
schakelen op een "solidaire economie" die het poten eel hee om gemeenschappen te helpen en ten goede te
komen, in plaats van een paar uitverkorenen.
In onze samenlevingen lijkt het huidige economische systeem vaak tekort te schieten in zijn sociale aspira es.
De nog steeds in ontwikkeling zijnde term sociale economie berust op belo en van duurzamere en meer op de
mens gerichte alterna even. Deze oplossingen moeten worden benaderd als een antwoord op de verschillende
uitdagingen die de hedendaagse economische, sociale, menselijke en milieuvraagstukken met zich
meebrengen.
Door uit te gaan van de behoe en van de plaatselijke bevolking bewijst deze manier van denken exibiliteit,
diversiteit en het vermogen om haar model aan te passen aan verschillende culturen en sociale ac viteiten. Het
sterke aanpassingsvermogen aan het sociaal-poli eke landschap houdt in dat sociale ondernemingen onder
verschillende we en vallen, a ankelijk van de wetgeving van het land. Overal ter wereld kent de solidaire
economie verschillende realiteiten.
De grondslagen van dit concept volgen echter dezelfde idealen, zij trachten alle een bijdrage te leveren om van
de wereld een betere plaats te maken. De structuren en ini a even van de verschillende projecten beïnvloeden
hun omgeving op kleine schaal. Problemen worden lokaal geïden ceerd, en hoewel deze problemen vaak deel
uitmaken van veel grotere problemen, worden ze aangepakt met lokale middelen, door mensen die van
onderaf veranderingen leiden. Prak sche en duurzame oplossingen worden geïmplementeerd om de grotere
uitdagingen van de samenleving aan te gaan. De kracht en de waarde van deze kleine ac es is dat zij
bescheiden middelen vereisen: het gaat "slechts" om het vinden van het juiste idee om een geconstateerd
probleem aan te pakken. Daarom worden zij beschouwd als gemakkelijk reproduceerbaar en vatbaar voor
wereldwijde verspreiding. De problemen worden bij de wortel aangepakt en de logica van "top-down"oplossingen die door na onaal en mondiaal beleid worden gedicteerd en door regeringen of mondiale
organisa es worden overzien, wordt omgekeerd. De kracht van deze ini a even ligt in de innova eve, vrije,
geschikte en speci eke oplossingen die zij trachten te ontwikkelen.
Door middel van het programma BIM, "Border In the Mind project", wil Eurasia Net een bijdrage leveren aan
deze beweging. Om dit te doen werkt Eurasia Net (Frankrijk) samen met verschillende non-pro t organisa es in
Europa: Interac ng (Spanje); Youth Center of Epirus (Griekenland); Nerve (Ierland); Youth Power (Cyprus); Chain
(Nederland); Euronet (Italië).
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Elke partner hee vijf goede prak jken van zijn eigen land geïden ceerd om een voorbeeld te geven aan
mensen die geïnteresseerd zijn in het opze en van een nieuw bedrijf gebaseerd op de sociale economie.
Via dit project willen we mensen inspireren die zich in dit avontuur willen storten door hun eigen projecten te
ontwikkelen !
Dit Handboek van Goede Prak jken zal projecten en innova eve inspira e van verschillende mensen uit heel
Europa belichten, evenals sociale bedrijfsideeën in landen met deelnemers aan BIM-projecten. Samen met de
verschillende betrokken structuren willen we meer mensen aanmoedigen om hun projecten te ontwikkelen
met de hulp van lokale professionals en succesvolle ondernemers.

Verzameling goede praktijken van Eurasianet - Land: Frankrijk

1.

La Ruche

VELD THEMA (b.v.: Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
-

Coworking space, ontwikkeling van ondernemerschap.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

La Ruche is een coworking space die openstaat voor ondernemers, freelancers en ook voor mensen die
een oplossing willen vinden voor sociale en milieuproblemen.
Dankzij haar sfeer is la Ruche een plaats waar de leden hun eigen projecten kunnen uitwisselen en
ontwikkelen.

Beschrij ACTIVITEITEN
-

-

La Ruche ontwikkelt nieuwe manieren om ontmoe ngen en de ontwikkeling van toekoms ge
innoverende projecten aan te moedigen. Uitwisseling is het sleutelwoord. Het idee is om ondernemers
in staat te stellen in de beste omstandigheden, op een mooie, aangename plaats, aan de ontwikkeling
van hun project te werken.
Zij organiseren ook interne en openbare evenementen die iedereen in staat stellen met elkaar van
gedachten te wisselen; van gezamenlijke maal jden tot conferen es of informele ontmoe ngen.

-

La Ruche, dat in verschillende steden in Frankrijk is geves gd, wil zijn model van coworking space
exporteren, dat een mix is van "vriendelijke open ruimte en een gezinswoning".

-

Zij hebben ook een projec ncubator ontwikkeld onder de naam "The Social Factory". Dit jaar hee The
Social Factory 25 ondernemers ondersteund via individuele ondersteuning, mentoring en groepstraining.
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IMPACT CULTURELE WAARDE
La Ruche is in het hele land zeer goed geves gd. Ze zijn nu geves gd in Parijs, Montreuil, Bordeaux, Marseille en
hee sinds haar oprich ng meer dan 400 projecten ontvangen en gevolgd.
actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Het succes van La Ruche, ongeacht alle innoverende projecten, is te danken aan de omgeving zelf die mensen in
staat stelt met elkaar uit te wisselen en in de beste omstandigheden te denken en te werken.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : La Ruche
Adres :28 na onal boulevard, 13001 Marseille, Frankrijk
Contactpersoon: Alizé
Telefoon: + 33 (0) 4 13 20 61 00
E-mail : Marseille@la-RUCHE.NET
Sociale media: h ps://www.facebook.com/LaRucheMarseille/ Twi er: h ps://twi er.com/ruchemarseille
Website: www.LA-RUCHE.NET

2.

De Lunch Kan ne

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT

Het doel van dit speciale restaurant is een plaats te creëren waar mensen ideeën, knowhow en goede
momenten kunnen delen jdens een heerlijke maal jd. Het idee is ook om een betere, duurzamere en
gezondere voeding te promoten.
ACTIVITEITEN
De hoofdac viteit is die van een restaurant en de maal jden worden bereid met lokale en biologische
producten.
Ze hebben kookworkshops opgezet waar iedereen het dagmenu kan bereiden. Van jd tot jd organiseren ze
speciale workshops zoals marmelade maken, gebakjes bakken ... Om vervuiling te voorkomen, maken ze ook
gebruik van het food carpooling systeem. Ze leveren seizoensgebonden en lokale producten en verminderen
hun milieu-impact door het reizen te beperken. De andere producten die ze gebruiken komen uit de eerlijke
handel. Ze hebben ook een kruidenierswinkel en een bezorgdienst.
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SOCIALE WAARDE IMPACT

- Maak mensen bewust van lokale en biologische landbouw.
- Bij vrijwilligers en deelnemers belangstelling wekken voor koken.
- Het milieu en de plaatselijke hulpbronnen beschermen;
Sleutelfactoren van succes en uitdagingen
Er is een reële en sterke vraag van de consument om gezond en op een meer verantwoorde manier te eten,
zelfs wanneer hij naar een restaurant gaat.
Ook de mogelijkheid om via workshops te leren koken is aantrekkelijk. Door samen te werken met lokale
boeren creëert de Lunchkan ne van het Zuiden een lokale economie.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact: De Lunch Kan ne
Adres:36 Rue Bernard, 13003 Marseille, Frankrijk
Contactpersoon:
Telefoon: + 33 (0) 4 91 05 97 03
Website: h p://www.can nedumidi.wordpress.com/ Sociale media: h ps://www.facebook.com/
can nedumidi/

3.

De Ondines

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT

Deze sociale onderneming is een restaurantvereniging die de solidariteit en de uitwisseling tussen mensen
bevordert.
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Het hoofddoel is gezonde, vegetarische voeding te promoten en dit soort voeding voor iedereen toegankelijk te
maken. Bovendien helpen ze vrouwen in nood door hen een opleiding aan te bieden om in de keuken van het
restaurant te werken.
Beschrij ACTIVITEITEN
Deze sociale onderneming werkt als een restaurant. Ze maken kwaliteitsmenu's tegen lage prijzen.
Alles wordt ter plaatse bereid met verse producten, uit de streek en van de biologische landbouw. Alles is met
de hand gemaakt. Ze verzamelen onverkochte producten van biologische winkels om mee te koken en zo
voedselverspilling tegen te gaan. Ze koken één keer per week voor mensen in nood en organiseren grote
"liefdadigheidsmaal jden".
Zij leiden ook jonge mensen op in de keuken, zodat zij hun eigen zaak kunnen beginnen of in het restaurant
kunnen gaan werken. Zij promoten vegetarisch voedsel en creëren "verrassings"-menu's om de smaak en het
aroma van de klanten te wekken.

SOCIALE WAARDE IMPACT
- Een keer per week eten geven aan mensen in nood.
- Bijdragen tot de vermindering van voedselverspilling.
- Vrouwen opleiden om te koken.
- Lokaal, biologisch en vegetarisch voedsel promoten.

Sleutelfactoren van succes en uitdagingen
Een reële vraag naar beter voedsel tegen lage prijzen, zodat iedereen een gezonde manier van eten kan
ontdekken.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : The Ondines
Adres :6 Rue d'Italie, 13006 Marseille, Frankrijk Contactpersoon :
Telefoon: + 33 (0) 9 73 13 31 33
Website: h p://www.lesondines.bio/
Sociale media: h ps://fr-fr.facebook.com/lesondinesmarseille/?fref=nf
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4.

Het Herstelcentrum

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Sociale en professionele integra e is een van de belangrijkste doelstellingen van de Rode Kruis-integra e, om
kwetsbare mensen te ondersteunen. Ze strijden tegen onzekere arbeidsomstandigheden. Ze streven ook naar
het verminderen van afval door het recupereren en/of herstellen en verkopen van voorwerpen die anders
zouden worden weggegooid.
Beschrij ACTIVITEITEN
Het project impulsdak (opgezet door de vereniging La Croix Rouge Inser on), gelegen in het noordelijke
arrondissement van Marseille, strijdt sinds zijn oprich ng in 1998 voor gelijkheid, en onder andere tegen
huisves ngsproblemen.
Impulse Toit richt zich op vijf ac viteiten op het gebied van de sociale en professionele integra e van mensen
die moeilijkheden ondervinden bij het betreden van de arbeidsmarkt. Er wordt ook naar gestreefd de produc e
van afval te verminderen door recycling en wederverkoop.
SOCIALE WAARDE IMPACT
Vij ien jaar na zijn oprich ng. Impulse Toit hee banen gegenereerd voor 66 mensen en 2 diensten gecreëerd
voor bewoners en bedrijven (een call center en een herstelcentrum).
Het hee in 2015 installa ehulp verleend aan 237 gezinnen en ongeveer 80 kleine bouwprojecten voltooid.
Wat de afvalvermindering betre , is 68 ton afval ingezameld (540 inzamelingen) en is 35 ton in twee winkels
verkocht.
Sleutelfactoren van succes en uitdagingen
Gebruik van instrumenten uit een tradi onele onderneming (opleidingsplan, methodes met kwan ta eve
doelstellingen, ontwikkelingsplan voor 3 jaar, een haalbaar managementmodel...) die hebben bijgedragen tot
de professionalisering van de structuur terwijl de nadruk werd gelegd op de lokale missie.
Uitdagingen: dagelijks geconfronteerd worden met moeilijke situa es, wanneer zij gezinnen in moeilijkheden
helpen zich te herves gen. Werken met een ingewikkelde wereld om personen in moeilijkheden te
reïntegreren.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Impulse Toit, La Croix-Rouge
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Adres : 63 Boulevard Balthazar Blanc, 13015 Marseille, Frankrijk
Contactpersoon :
Telefoon: + 33 (0) 4 91 05 99 88
Website : h ps://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-inser on/Etablissements/Impulse- Toit
Sociale media: h ps://www.facebook.com/Criimpulsetoit/

5.

Hallo Marseille

Hallo Marseille, collec eve intelligen e gewijd aan het algemeen welzijn.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Hallo Marseille is een jong project zonder winstoogmerk, gebaseerd op de collec eve intelligen e en het
algemeen welzijn. Meer dan 300 vrijwilligers zijn gekomen om te leren en bij te dragen aan de ontwikkeling van
hun ac viteiten sinds 2010
Hun gemeenschap verzamelt mensen die zich professioneel willen scholen in de theorieën en prak jken van
duurzame ontwikkeling.
Het is geen gewone plaats waar men oprecht gemo veerd moet zijn om volledig op te gaan in de sfeer van hun
sociale omgeving. Het is een plek om samen te leven, te leren en te creëren. Het is een gemeenschap van
sociale ondernemers die een ecosysteem van duurzame lokale ac viteiten ontwikkelt en een pedagogisch kader
biedt voor leren door doen en bewustwording.
Beschrij ACTIVITEITEN

Hello Marseille hee een hostel, een plaatselijke kan ne, een minicultureel centrum, een incubator voor
projecten en een pla orm voor interna onale samenwerking dat een directe en een indirecte impact
combineert. Het doel op lange termijn is een netwerk van ecodorpen te creëren.
Het probeert zijn milieu-impact te verminderen en sociale waarde te creëren, en het controleert de milieu- en
sociale e ecten, en biedt een toegankelijke prijs aan bezoekers.
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Hello Marseille is ook een pla orm voor sociaal ondernemerschap. Jonge of toekoms ge sociale ondernemers
uit de hele wereld kunnen deelnemen aan een "al doende leren"-ac viteit voordat ze hun project opze en om
de mentaliteit te veranderen.
Zij willen aantonen dat maatschappelijke projecten beter presteren dan de economische benadering van de
oude school.
Leven - Dagelijkse ac viteiten zoals interna onale herberg, reizigerscafé, lokale biologische kan ne,
taalcursussen Leren - Opleidingscentrum voor changemakers (open universiteit)
Creëer - Projec abriek, sociaal laboratorium, samenwerkingspla orms

SOCIALE WAARDE IMPACT
Hallo Marseille wil een zeer "down to earth" ethisch project opze en, waar het echte leven en de theorie
samenkomen en zo hun beste synergie kunnen geven. Door te experimenteren met het zel eheer van de
gemeenschap, bouwen zij aan hun gemeenschappelijke kennis en maken zij gebruik van mechanismen van
collec eve intelligen e die voortvloeien uit de oorspronkelijke ethische doelstellingen van het project.

Sleutelfactoren van succes en uitdagingen
Sinds de start in 2010 hee Hello Marseille meer dan 350 benevoles opgeleid en ongeveer 30 000 reizigers
verwelkomd.
Zij maken de reizigers bewust van duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.
In 2013 werd Hello Marseille gerangschikt als "9e beste hostel in de wereld" over 35.000 hostels.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Hallo Marseille
Adres: 12 Rue de Breteuil, 13001 Marseille Contactpersoon : Cedric Mabilo e
Telefoon: +33 954807505
E-mail : cedric@mabilo e.comhellomarseille@gmail.com
Sociale media: h ps://www.facebook.com/HelloMarseille/ @HelloMarseille
Twi er:h ps://twi er.com/hellomarseille Website : hellomarseille.com
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Verzameling van goede praktijken uit Chain (Nederland)

1.

S ch ng Keten

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

- Cultureel erfgoed/ onderwijs/ kunst/ geschiedenis.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT

In Ketencursussen is het centrale inhoudelijke concept het culturele erfgoed als integrerend element. Alle
aspecten van het menselijk bestaan - bepalende factoren voor dit bestaan zowel als de resultaten van menselijk
streven en crea viteit - kunnen met dit centrale begrip in verband worden gebracht. Landschap (zowel
natuurlijk als door mensen geschapen), gebouwde omgeving, literatuur, religieuze ideeën, muziek, wiskunde en
nog veel meer aspecten passen in deze de ni e. Daarom is cultureel erfgoed ook een perfect middel om de
verschillende schoolvakken met elkaar te verbinden en te integreren.
Beschrij ACTIVITEITEN

Het Chain (Cultural Heritage Ac vi es and Ins tutes Network) project begon, aan het einde van de eerste
Socrates periode (1998), als een pilot-netwerk om educa eve ac viteiten op het gebied van cultureel erfgoed
met elkaar te verbinden. Vanaf het begin werd het projectontwikkelingswerk gecombineerd met het
organiseren van bijscholingscursussen, om "de voeten op de grond te houden". In de twee opeenvolgende LLPperiodes (2000-2014) hee het netwerk 1 ongeveer 120 (comenius en grundtvig) cursussen georganiseerd op
veel verschillende loca es, van Cyprus tot IJsland en van de Azoren tot Estland.
Deze cursussen combineerden (1) inhoud van cultureel erfgoed - in zeer brede zin -, (2) integra e van inhoud en
(Engelse) taaltraining, (3) het gebruik van geavanceerde en interac eve ict-technieken en (4) verschillende
vormen van ar s eke produk e (toneel/theater, beeldende kunst, poëzie en literatuur). Alle cursusac viteiten
zijn gedocumenteerd in een algemene en voor het publiek toegankelijke databank: het "virtuele boek". De
cursussen waren een s mulans voor het ontstaan van een groot aantal "schoolpartnerschappen".
In het kader van Erasmus+ hee het project zijn ac viteiten voortgezet onder de ona ankelijke en 'not-forpro t' Chain Founda on, die de 'anbi' (algemeen nut) status hee onder de Nederlandse wet. De missie van
deze s ch ng is het organiseren, promoten en ondersteunen van ac viteiten rond Europees erfgoedonderwijs
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Cultureel erfgoed kan nooit op zichzelf worden gede nieerd. Als dat wel het geval is, wordt het een ideologie.
Integendeel, elke cultuur is het resultaat van interac e, zowel binnen Europa als tussen Europa en andere
con nenten. Wij leren al jd van anderen, dichtbij of ver weg. Dit gee ons een ingang om een
gemeenschappelijk Europees leerplan te herde niëren. De centrale vraag moet niet zijn "Wie zijn wij? (als
na e, groep, religie, regio, con nent). Het uitgangspunt voor de opbouw van zo'n curriculum zou moeten zijn:
hoe en waar hebben wij, interac ef, elkaar (cultureel) beïnvloed?
Een centraal element in elke Chain-cursus is de gezamenlijke produc e. Als mikro-equivalent van de mens die
cultuur creëert, wordt elke cursusgroep uitgenodigd om de cursusinhoud in verschillende vormen van
kunstzinnige expressie tot uitdrukking te brengen: drama, beeldende kunst, muziek, poëzie, lm en fotogra e
enzovoort. Dit is niet iets "achteraf", maar een basiss mulans om te leren: nooit zal een onderwerp je zo nabij
komen als wanneer je dit bv. in een dramaproduc e voor een groep moet opvoeren.
Nieuwe technologie is een cruciaal en integrerend onderdeel van de cursusprogramma's. Vanaf het allereerste
begin van het project aan het eind van de vorige (20e) eeuw, hebben interac eve ict-tools een centrale rol
gespeeld binnen Chain. Deelnemers dragen ar kelen, foto's en video's bij aan de algemene database. Dit hee
geleid tot een rijke bron van (les)materiaal, die in elke cursus wordt uitgebreid. Deze nieuwe technologie wordt
omarmd als een produc eve, crea eve tool. Natuurlijk worden diverse ICT-apparaten gebruikt om informa e te
verzamelen, maar belangrijker is het om ze te gebruiken voor (gezamenlijke) produc e, gerelateerd aan het
kunstelement.
Voorafgaand aan een cursus schrijven de deelnemers bijdragen over een eigen thema. Tijdens en na de
eigenlijke cursus worden programma-apparaten (tablets, telefoons, laptops) gebruikt om cursusverslagen te
maken. Video- en fotobewerkingstraining en instruc e voor het maken van websites kunnen worden gegeven,
jdens of na een cursus. Chain is in staat om spin-o ac viteiten van deelnemers (individueel of in groepen) te
hosten, omdat het beschikt over uitgebreide eigen serverfaciliteiten en exper se.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)

Chain besteedt veel aandacht aan het literaire erfgoed van het land waar een cursus plaatsvindt. Literatuur
staat centraal, van Homerus tot Kalevala en van Camoes tot moderne en ac vis sche dichters als Nazim Hikmet
(Turkije), Michelangelo Balestreri (Sicilië) en Esteban Tabares (Sevilla).
Als werktaal is echter gekozen voor de lingua franca van het huidige Europa. Dit levert een waardevol
instrument op voor Content Language Integrated Learning (CLIL). In verschillende vormen leren de deelnemers
zich zelfverzekerd uit te drukken in het Engels, in rela e tot de inhoud van de cursus. Ze schrijven verschillende
ar kelen en jdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan interac e binnen meertalige groepen, het
spreken van Engels, onder andere in gezamenlijke theatervoorstellingen.
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IMPACT CULTURELE WAARDE

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : S ch ng CHAIN
Adres: Vincent van Goghstraat 102
1072 KW Amsterdam
Nederland
Telefoon: Fokko Dijkstra
E-mail : founda on@chain.eu
Sociale media: h ps://www.facebook.com/Chain-ed/
Website : www.chain.eu

2.

Repair Café

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

- Milieu/ Recycling/ Sociale cohesie.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT

Een repara ecafé is een bijeenkomst waar mensen huishoudelijke elektrische en mechanische apparaten,
computers, etsen, kleding, enz. repareren. Ze worden georganiseerd door en voor buurtbewoners. Zij worden
georganiseerd door en voor buurtbewoners. Repair cafés worden gehouden op een vaste loca e waar
gereedschap beschikbaar is en waar zij hun kapo e goederen kunnen repareren met de hulp van vrijwilligers.
De doelstellingen zijn afvalvermindering, behoud van repara evaardigheden en versterking van de sociale
cohesie.

Beschrij ACTIVITEITEN
Het concept werd in 2009 bedacht door Mar ne Postma. Op 18 oktober 2009 werd het eerste Repair Café
gehouden in theater Fijnhout, Amsterdam-West. Op 2 maart 2010 werd de S ch ng Repair Café opgericht. De
s ch ng is opgericht om lokale groepen over de hele wereld te ondersteunen bij het opze en van hun eigen
Repair Cafés. Sindsdien is het aantal Repair Cafés snel gegroeid. In maart 2016 registreerde Postma meer dan
1.000 Repair Cafés wereldwijd, 327 in Nederland, 309 in Duitsland, 22 in het Verenigd Koninkrijk, 21 in de VS,
15 in Canada, vier Australië en één in India. In januari 2017 klom het aantal Repair Cafés boven de 1.200, in
maart 2018 bereikte het aantal 1.500 in 33 landen.
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In 2017 werd de eerste Interna onale Dag van de Repara e aangekondigd. Het is de bedoeling dat het een
jaarlijks evenement wordt, dat elk jaar op de derde zaterdag van oktober plaatsvindt.
IMPACT CULTURELE WAARDE
Repair Cafés zijn gra s ontmoe ngsplaatsen en ze draaien allemaal om dingen (samen) repareren. Op de plek
waar een Repair Café is, zijn gereedschappen en materialen aanwezig om mensen te helpen bij het uitvoeren
van de nodige repara es. Aan kleding, meubels, elektrische apparaten, etsen, serviesgoed, apparaten,
speelgoed, et cetera. Er zijn ook deskundigen-vrijwilligers, met repara evaardigheden op allerlei gebied.
Bezoekers brengen hun kapo e spullen van thuis mee. Samen met de specialisten gaan ze aan de slag in het
Repair Café. Het is een voortdurend leerproces. Als mensen niets te repareren hebben, kunnen ze genieten van
een kopje thee of ko e. Of kunnen een handje helpen bij de repara eklus van iemand anders. Klanten kunnen
ook inspira e opdoen aan de leestafel - door te bladeren in boeken over repara e en doe-het-zelf. Wereldwijd
zijn er meer dan 1.500 Repair Cafés.
actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)

Mensen gooien grote hoeveelheden spullen weg. Zelfs spullen waar bijna niets aan mankeert, en die na een
eenvoudige repara e een nieuw leven zouden kunnen krijgen. Het probleem is dat veel mensen vergeten zijn
dat ze dingen zelf kunnen repareren of dat ze niet meer weten hoe dat moet. Weten hoe je repara es moet
uitvoeren is een vaardigheid die snel verloren gaat. De maatschappij hee niet al jd veel waardering voor de
mensen die deze prak sche kennis nog wel hebben, en tegen hun wil blijven zij vaak aan de zijlijn staan. Hun
ervaring wordt nooit of nauwelijks gebruikt.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders aan de zijlijn zouden blijven staan, raken weer
betrokken. Waardevolle prak sche kennis wordt doorgegeven. Spullen worden langer gebruikt en hoeven niet
te worden weggegooid. Dit vermindert de hoeveelheid grondsto en en energie die nodig is om nieuwe
producten te maken. Het vermindert bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, omdat bij de produc e van nieuwe
producten en het recyclen van oude CO2 vrijkomt.
Het Repair Café leert mensen hun bezi ngen in een nieuw licht te zien. En, opnieuw, hun waarde te
waarderen. Het Repair Café helpt om de mentaliteit van mensen te veranderen. Dat is essen eel om mensen
enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)

S ch ng Repair Café Interna onal
Adres: Molukkenstraat 200-E3 1098 TW Amsterdam
Telefoon: + 31 20 223 25 86
Sociale media: Facebook: h ps://www.facebook.com/RepairCafeInterna onal/ Website: h ps://repaircafe.org/
en/
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Triodos Bank N.V.

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

Ethisch bankieren / milieukwes es / duurzame consump e.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Triodos Bank N.V. is een in Nederland geves gde bank met ves gingen in België, Duitsland, de Verenigde
Koninkrijk en Spanje. Zij beweert een pionier te zijn op het gebied van ethisch bankieren. Triodos Bank
nanciert bedrijven die volgens haar een culturele meerwaarde hebben en goed zijn voor mens en milieu. Dat
kunnen bedrijven zijn op het gebied van zonne-energie, biologische landbouw of cultuur. De naam Triodos is
afgeleid van het Griekse "τρὶ ὁδος - tri hodos", wat "drie wegen" betekent (people, planet, pro t). De balans
van Triodos Bank was eind 2012 EUR 5,3 miljard waard. De bank is opgericht als antroposo sch ini a ef en eert
nog steeds het werk van Rudolf Steiner als inspira ebron voor haar benadering van bankieren.
Beschrij ACTIVITEITEN
Spaarders kunnen conven onele spaarrekeningen openen, maar ook ethische fondsen en risicokapitaal. Triodos
hee ook een ac eve interna onale afdeling, die micro nancieringsini a even in de ontwikkelingslanden
ondersteunt. Triodos is de enige commerciële bank in de wereld die jaarlijks een overzicht gee van alle
leningen die de bank hee verstrekt.
In 1980 lanceerde Triodos het eerste "groene fonds", een fonds voor milieuvriendelijke projecten, op de
Amsterdamse e ectenbeurs. Milieudefensie beweert dat het overhevelen van 10.000 euro spaargeld van een
"klimaatachterblijver" als ABN Amro naar Triodos in feite een besparing van kooldioxide-uitstoot oplevert die
gelijk staat aan wat zou worden bereikt door zes maanden lang geen auto te rijden. De bank compenseert 100%
van haar eigen CO2-uitstoot. Triodos nam in 1994 de Britse ethische bank Mercury Provident over. Vanaf 2019
hee Triodos Bank wereldwijd 715.000 klanten.
De bankverrich ngen en de betrekkingen met de cliënten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het web, maar
passen zich aan de plaatselijke gebruiken aan. In Spanje bijvoorbeeld geven de cliënten de voorkeur aan fysieke
kantoren en daarom zijn er in de grote steden verschillende handelskantoren geopend.
IMPACT CULTURELE WAARDE
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Triodos onderscheidt zich door alleen leningen te verstrekken aan bedrijven en liefdadigheidsinstellingen
waarvan wordt geoordeeld dat zij een sociaal of ecologisch voordeel hebben. Deze "posi eve screening" gaat
verder dan het beleid van ethische banken die uitsluitend vermijden te investeren in bedrijven die schadelijk
worden geacht ("nega eve screening"). De bank gebruikt het geld van bijna 100.000 spaarders en leent het uit
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aan honderden organisa es, zoals fair trade-ini a even, biologische landbouwbedrijven, culturele en
kuns ni a even, hernieuwbare energieprojecten en sociale ondernemingen.
"[Triodos] verstrekt geen kredieten aan organisa es, bedrijven en projecten die voor meer dan 5% van hun
ac viteiten direct betrokken zijn bij niet-duurzame producten en diensten of niet-duurzame werkprocessen.
Triodos Bank zal echter, naar beste weten, alle organisa es, bedrijven en ac viteiten uitsluiten die kernenergie,
wapens, bont, pornogra e en milieugevaarlijke sto en produceren of distribueren" h ps://www.triodos.co.uk/
downloads/our-approach-to-lending.pdf
Triodos "publiceert details over elke organisa e [waaraan zij] leningen verstrekt en waarin zij investeert". De
bank toont haar jaarverslag online voor leningen en toevertrouwde middelen, waarin de belangrijkste feiten en
cijfers van Triodos Bank worden belicht.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Triodos Bank N.V. (hoofdkantoor)
Adres: Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist, Nederland
Telefoon: +31 (0) 30 693 65 00
Website: h ps://www.triodos.com

4.

Mamamini Tweedehandswinkels

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
Milieuvraagstukken/duurzame consump e.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Mamamini Tweedehandswinkels in Groningen verkopen tweedehands meubels, kleding, elektronica, boeken,
muziek
en meer! Alles wat we verkopen is gedoneerd door de lokale bevolking.
Beschrij ACTIVITEITEN
Elk jaar vragen veel maatschappelijke organisa es in Groningen de Mamamini Founda on om nanciële steun.
In 2019 kon dit bedrijf 25 organisa es ondersteunen met 50.000 euro! In de 30 jaar dat Mamamini bestaat is er
maar liefst 834.000 euro gegeven aan maatschappelijke organisa es. Mensen doneren hun spullen, kochten bij
Mamamini winkels of hielpen mee als vrijwilliger.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
S ch ng Mamamini
Adres: Damsterdiep 307, Groningen Nederland
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Telefoon: +31 50 313 2200
Website: h ps://www.mamaminisecondhand.com/

5.

Fairphone

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
Milieuvraagstukken/ / duurzame consump e/ eerlijker elektronica-industrie.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Fairphone bouwt aan een dieper begrip tussen mensen en hun producten, en s muleert gesprekken over wat
"eerlijk" echt betekent. Door een duurzamere smartphone te maken, proberen ze de eindeloze mogelijkheden
voor een eerlijkere toekomst aan te tonen - voor iedereen.
Met elke telefoon die ze maken, komen ze dichter bij een eerlijkere en duurzamere elektronica-industrie. Van
verantwoorde materiaalkeuze tot het verdedigen van het welzijn van arbeiders, zij delen al onze resultaten
vrijelijk en stellen nieuwe normen voor de hele industrie.
Fairphone is van mening dat de zorg voor het milieu en mensen een natuurlijk onderdeel moet zijn van het
zakendoen in onze industrie. Met leveranciers, lokale gemeenschappen en de bredere industrie, Fairphone
werken voor eerlijker materialen en meer verantwoorde prak jken - een stap tegelijk. Fairphone verstoort een
korte-termijn manier van denken die de wereld niet langer kan veroorloven.
Beschrij ACTIVITEITEN
Fairphone lanceerde in augustus 2019 de Fairphone 3, een nieuwste antwoord op de groeiende vraag naar een
meer ethische, betrouwbare en duurzame telefoon. Een telefoon voor iedereen die dur en gee om wat voor
een wereld we creëren met verantwoorde aankoopbeslissingen.
Fairphone is op een reis om de elektronica-industrie te veranderen, en de belangrijkste superkracht is de
gemeenschap van supporters en pleitbezorgers, pioniers, veranderaars en vernieuwers die de toekomst van de
industrie vormgeven. De leden van de gemeenschap hebben het ini a ef genomen om een speciaal netwerk
van superhelpers te creëren die hulp bieden aan Fairphoners in hun lokale omgeving. Van het organiseren van
community meetups tot het modereren van het forum en het helpen van mensen van aangezicht tot
aangezicht, zij zijn even toegewijd om een verandering teweeg te brengen.
Hun harde werk helpt bij het opbouwen van lokale netwerken en het verspreiden van de boodschap over de
kracht van een lange levensduur, allemaal terwijl ze het Fairphone Support team helpen met updates,
repara es of gewoon laten zien hoe ze het meeste uit hun telefoon kunnen halen.
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De community meet-ups zijn een plek om een eerste Fairphone ervaring te hebben - ontdek alle ps in het
gebruik van de nieuwe Fairphone. De meet-ups zijn ook een manier om het laatste nieuws, meningen over hoe
de elektronica-industrie te veranderen voor de betere met andere leden van de gemeenschap te delen.
Fairphone hee de eerste modulaire telefoon gemaakt. Als er een ongeluk gebeurt, vervangt u gewoon het
scherm en niet de hele telefoon. Ook so ware kan worden ondersteund voor meer dan 5 jaar. Op deze manier
is de kernwaarde van een lange levensduur direct in de smartphones verwerkt. Voor elke gerecyclede telefoon,
wordt een cash refund aangeboden op Fairphone 3 bestellingen, om recycling te s muleren en ervoor te zorgen
dat waardevolle materialen kunnen worden gebruikt in een con nue kringloop.

IMPACT CULTURELE WAARDE
Hee een grote sociale impact, waaronder :
- Fairphone zet mensen en de planeet op de eerste plaats: reserveonderdelen en bieden repara e tutorials om
te helpen telefoons bruikbaar voor zo lang mogelijk. Het terugname programma ondersteunt het hergebruik
en recycling van oude telefoons.
- Gee om mensenrechten en het welzijn van werknemers: werkt ac ef samen met enkele belangrijke
partners: Fairtrade, Solidaridad, UNICEF, The Impact Facility, Philips en Hivos/ Stop Kinderarbeid, om
mijnwerkers te ondersteunen bij het verbeteren van mijnbouwprak jken in Oost-Afrika, speci ek in
Oeganda. Door samen te werken, is het mogelijk om in de hele sector verbeteringen op lange termijn tot
stand te brengen.
- Gee om het klimaat en het kwetsbare ecosysteem van onze planeet: een stap dichter bij een circulaire
economie door het hergebruik en de repara e van de telefoons aan te moedigen, onderzoek te doen naar
mogelijkheden voor recycling van elektronica en het verminderen van elektronisch afval wereldwijd. Voor
elke gerecyclede telefoon, bieden wij een cash refund op Fairphone 3 bestellingen, om recycling te
s muleren en ervoor te zorgen dat waardevolle materialen kunnen worden gebruikt in een con nue
kringloop.
- Producten ontwerpen die langer meegaan en gemakkelijker te repareren zijn: zowel wat het oorspronkelijke
ontwerp betre als om de repara e ervan zo eenvoudig mogelijk te maken ('s werelds eerste modulaire
telefoon, gebouwd met het oog op repareerbaarheid).
- De Fairphone 3 is eenvoudig te repareren voor langdurig gebruik. Van de ba erij tot de audio jack, alle 7
modules zijn beschikbaar.
- Afvalvermindering: samenwerking met partners om de lokale inzameling te verbeteren in landen die
worstelen met elektronisch afval.

actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
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Uitdagingen:
- De elektronica-industrie van binnenuit veranderen
- Consumentenelektronica wordt vaak beschouwd als half-wegwerpar kelen, die moeten worden
opgewaardeerd of weggegooid zodra er iets beters op de markt komt.
- Strijden tegen een mark rend waarbij de gemiddelde telefoon om de 24 maanden wordt vervangen, wat een
enorme impact op het milieu hee .
- Naarmate de technologie snel voortschrijdt, verliezen consumenten het vermogen om te repareren en echt
te begrijpen hoe ze hun apparaten langer kunnen houden.
- Terwijl sommige afgedankte telefoons op de juiste manier worden gerecycled, worden andere onder
gevaarlijke arbeidsomstandigheden gerecycled of belanden zij op stortplaatsen.
- Fairphone, we zijn ons er zeer van bewust dat het bedrijf een beetje een paradox is: de gebreken blootleggen
van de industrie waar we deel van uitmaken. Dit betekent dat Fairphone er al jd naar stree om eerlijker,
groener en beter te zijn, maar dat het bedrijf ook een deel van het probleem is.
Sleutelfactoren van succes:
-

Producten die gemakkelijker te repareren zijn
Producten maken die lang meegaan
Terugdringen van elektronisch afval
Kiezen voor eerlijker materialen
Door te kiezen voor eerlijke handel, een milieuvriendelijke aanpak en door iets terug te geven aan de
gemeenschap, wordt een nieuwe markt van bewuste consumenten aangetrokken.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact: Fairphone
Adres: Amsterdam, Nederland Jollemanhof 171019 GW Amsterdam Nederland
KvK: 55901964
BTW: 851904270B01
Fairphone's CEO: Eva Gouwens
Site: h ps://fairphone.com h ps://www.linkedin.com/company/fairphone/ h ps://twi er.com/Fairphone
h ps://www.facebook.com/Fairphone/
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Verzameling van goede praktijken van EURO-NET (Italië)

1.

Fondazione Turismo Accessibile

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
-

Toegankelijkheid voor gehandicapten.
Toerisme.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE (S ch ng Toegankelijk Toerisme) is een non-pro t organisa e die is
opgericht om kracht, crea viteit en energie te delen om de toegankelijkheid te verbeteren en architectonische,
culturele en zintuiglijke barrières weg te nemen. Dit ini a ef is essen eel om discrimina e te voorkomen en
het maakt toeris sche diensten beschikbaar voor iedereen, ongeacht de gezondheid, sociale en economische
omstandigheden van mensen.

Beschrij ACTIVITEITEN

-

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE is sterk ac ef in de bevordering van de ontwikkeling van
toegankelijk cultureel toerisme. Zij werkt aan het vinden van de juiste strategieën om de
toeris sche toegankelijkheid in de prak jk te brengen.
Een van de hoofddoelstellingen is de vermindering van architectonische barrières en de
ontwikkeling van een toegankelijk vervoerssysteem.

-

-

De S ch ng hee ook een communica enetwerk opgezet om informa e te verstrekken over
toegankelijke accommoda es en toeris sche plaatsen. Zij zet zich ook in voor de ontwikkeling van
werkac viteiten in verband met de toegankelijkheid, zoals sociale bijstand, gezondheidszorg,
liefdadigheid, onderwijs, opleiding en sport.

-

Een andere belangrijke ac viteit is de promo e van plaatsen van historisch en ar s ek belang,
alsook van bibliotheken en natuurlandschappen. Zo hee de S ch ng bijvoorbeeld meegewerkt
aan het project "Casina Pompeiana", dat is opgezet om het historische archief van de Napolitaanse
muziek open te stellen.

IMPACT CULTURELE WAARDE
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-

Toegankelijk toerisme was vrij onbekend in Italië, maar de laatste jaren is het een belangrijk
onderwerp geworden. FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE stree ernaar mensen bewust te
maken van het belang van het wegnemen van architectonische, culturele en zintuiglijke barrières.

-

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE werkt samen met de par culiere sector en de overheid aan
de invoering van nieuwe systemen van geïntegreerd beleid om het gelijke recht op toerisme tot
stand te brengen.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

De S ch ng nam deel aan succesvolle projecten zoals "PAN" om het terras van het Palazzo delle
Belle Ar (Paleis voor Schone Kunsten) van Napels voor iedereen toegankelijk te maken. Een ander
belangrijk ini a ef was het "Proge o Rotary - Turismo Accessibile" voor het samenstellen van een
gids ter illustra e van de mate van toegankelijkheid van interessante toeris sche plaatsen in
Napels. Een volgend project zal betrekking hebben op de toegankelijkheid van de kust.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact: Stefano Cola (CEO)
Adres: Via del Rione Sirignano 10-80121
Napoli Telefoon : +39 081 764 76 91
E-mail : info@fondazioneturismoaccessibilie.it
Sociale media : h ps://www.facebook.com/fondazioneturismoaccessibile
Website : h ps://www.fondazioneturismoaccessibilie.it/

2.

T-Erre Turismo Responsabilie

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
-

Verantwoordelijk toerisme.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

T-ERRE is een organisa e voor sociale promo e, opgericht om verantwoord toerisme te
ontwikkelen. Zij bevordert een nieuwe manier van reizen, gebaseerd op respect, beleefdheid,
ethiek en rechtvaardigheid. T-ERRE wil een sociale rol spelen door de economische ontwikkeling te
bevorderen. Zij wijst op het belang van het samenbrengen van toeristen en plaatselijke
gemeenschappen. Het verbond tussen reizigers en lokale gemeenschappen creëert een
gemeenschappelijk voordeel.

Beschrij ACTIVITEITEN
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-

T-ERRE organiseert reizen over de hele wereld op basis van de waarden van verantwoord toerisme.
Het stree naar een gelijke verdeling van de inkomsten tussen de touroperators en de
ontvangende landen. Elke reis hee als doel het grootste deel van de economische inkomsten over
te laten aan de bezochte gebieden, om zo de ontwikkeling van de lokale bevolking te bevorderen.

-

De meeste hotels die deel uitmaken van de rondreizen worden door families gerund. Sommige
reizen dragen rechtstreeks bij tot de nanciering van ontwikkelingsprojecten voor mensen in nood.

-

Een goed voorbeeld van verantwoord toerisme: de volgende reis zal plaatsvinden in Senegal voor
de uitvoering van het "Senegal Project" van de Associazione Don Bosco 2000. Het project hee tot
doel een solide en duurzaam model van sociaal ondernemerschap te creëren. Jongeren uit Senegal
wordt een concrete kans op werk geboden, om te voorkomen dat zij de gevaarlijke reis naar meer
ontwikkelde landen ondernemen. Na een periode van opleiding zijn 33 jongeren uit Senegal in
staat gesteld nieuwe start-ups op te ze en in drie verschillende economische sectoren: landbouw,
ambacht en toerisme. De reis van T-ERRE naar Senegal is een van de resultaten van het project.

IMPACT CULTURELE WAARDE
-

T-ERRE bevordert een nieuw soort toerisme. Verantwoord toerisme levert voordelen op voor zowel
toeristen als de plaatselijke bevolking.

-

Sommige reizen nancieren rechtstreeks projecten die bijdragen tot de economische ontwikkeling
van arme gebieden.

-

Alle reizen maken de toeristen bewuster van sociale kwes es.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

T-ERRE creëerde een netwerk, een goede samenwerking en een synergie tussen verschillende
belanghebbenden uit de par culiere sector. Een uitdaging is de uitbreiding van dit netwerk, een
andere de promo e van deze nieuwe vorm van toerisme om de houding en omgangsvormen van
mensen ten opzichte van vreemde plaatsen en bevolkingsgroepen te veranderen.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Giorgio Ga a
Adres: via Bendandi 25, 48018 Faenza RA Telefoon: Tel. 0546-561451 - Mobiel 393-2237343
E-mail : info@t-erre.org
Sociale media:
Website : h ps://www.t-erre.org/documen .php/it
Facebook: h ps://www.facebook.com/terreturismoresponsabile
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geïnkt: h ps://www.linkedin.com/company/t-erre

3.

La Casa di To

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
-

Handicap
Verantwoordelijk toerisme
Sociale inslui ng

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

LA CASA DI TOTI is een non-pro t organisa e. Zij hee als doel het bouwen van het "Casa di To
Comunità per ragazzi neurodiversi albergo solidale" in Modica (Sicilië). Dit gebouw zal een ethisch
hotel worden, beheerd door deskundigen en jonge mensen zoals To , een 19 jarige jongen,
getro en door een psychische ziekte, die bescherming nodig hee in elk moment van zijn leven. De
droom van To 's familie is om een veilige toekomst voor hem en zijn vrienden te creëren. Het
project hee tot doel een oud gebouw, eigendom van To 's familie, om te vormen tot een
gemeenschapshotel, waar jongeren met een erns ge handicap onderdak kunnen vinden en
betrokken kunnen worden bij het beheer van het hotel.

Beschrij ACTIVITEITEN

-

Het oude gebouw dat eigendom is van de familie To werd opgericht in de XVIII eeuw. Het was een
vakan ehuis geweest tot 2016, toen het project LA CASA DI TOTI begon om dit paleis te
veranderen in een ethisch hotel. Het hotel zal een goede service bieden aan toeristen die willen
genieten van het pla eland rond de prach ge stad Modica. Het gebouw zal iets zijn tussen een
hotel en een thuis, het zal een nieuw soort gastvrijheid vertegenwoordigen, waar toeristen samen
kunnen leven met de lokale bevolking en kunnen genieten van Siciliaanse tradi es.

-

Zeven jongeren met een handicap zullen in co-housing leven, bijgestaan door mentoren. Zij zullen
werken voor het hotel dat in het oude gebouw is geves gd. Dit zal hen een veilige toekomst
garanderen.

-

Tijdens de bouwfase, van oktober 2015 tot juni 2018, zijn ook crea eve en leuke ac viteiten voor
jongeren met een handicap georganiseerd.
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IMPACT CULTURELE WAARDE
-

Dit project zal een goed voorbeeld zijn van sociale vooruitgang. Onze samenleving kan begrijpen
dat gehandicapten aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dit zal ook een steun zijn voor de
gezinnen van jongeren met een handicap, aangezien een veilig thuis en een goede baan een betere
toekomst voor deze neuro-diverse jongens en meisjes zullen garanderen. Het is een geweldige
manier om ervoor te zorgen dat zij niet aan hun lot worden overgelaten wanneer ouders niet meer
in staat zijn voor hen te zorgen.

-

LA CASA DI TOTI zal deze jongeren autonomie en arbeidsvaardigheden bijbrengen. LA CASA DI TOTI
zal het eerste ethische hotel in Sicilië zijn, het zal een "state of the art" project zijn dat gericht is op
sociale integra e.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

Talrijke ondernemingen sloten zich bij het project aan en ze en podia op om jongeren met een
handicap arbeidsvaardigheden bij te brengen.

-

Tot dusver hebben 20 Siciliaanse bedrijven LA CASA DI TOTI economisch gesteund.

-

De na onale media zijn betrokken geweest bij de promo e van het project, ook een beroemde
Italiaanse zanger, Jovano , hee geholpen om fondsen te werven.

-

De fondsenwerving is van essen eel belang voor de uitvoering van het project en wordt beheerd
door de sociale onderneming "I bambini delle fate", die goede projecten op het gebied van sociale
integra e helpt.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Muni Sigona
E-mail : info@lacasadito .org msigona@videobank.it
Sociale media:
Website : www.lacasadito .it
www.lacasadito .org

4.

Trame d'Italia

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Cultureel erfgoed.
Duurzaam toerisme.
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DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

TRAME D'ITALIA is een sociale onderneming die een repliceerbaar systeem wil creëren dat het
onbekende Italiaanse culturele erfgoed ontsluit.

Beschrij ACTIVITEITEN

-

TRAME D'ITALIA is een sociale onderneming die ernaar stree een repliceerbaar systeem te
creëren dat het onbekende Italiaanse culturele erfgoed onthult. De onderneming s muleert de
ontwikkeling van authen eke landschappen in de minder populaire plaatsen van Italië en
bevordert de werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling.

-

Door de crea e en verkoop van culturele reizen wil TRAME D'ITALIA reizigers uit de hele wereld
aantrekken. Via ervaringsgerichte routes kunnen bezoekers de geschiedenis en de tradi e van
verschillende onbekende en minder ontwikkelde gebieden ontdekken. De ac viteit is gebaseerd op
een online pla orm dat een systeem is waar culturele reizen worden verzameld. TRAME D'ITALIA
maakt gebruik van een interdisciplinaire aanpak die de essen e van verschillende gebieden
onthult, door lokale geschiedenis, kunst, cultuur, produc eve ac viteiten, vakmanschap, eten en
wijn met elkaar te verbinden.

-

Het pla orm bestrijkt het gebied van Lunigiana, Monferrato, Brianza, Matera, Valle Camonica en
andere zullen binnenkort worden toegevoegd.

-

TRAME D'ITALIA is een centraal kader dat het onlinepla orm, het merk, de procedurele leidraad,
de leveringsovereenkomsten en de promo e-investeringen ter beschikking stelt van lokale
touroperators. Lokale touroperators moeten de tour organiseren, inhoud ontwikkelen, lokale
belanghebbenden erbij betrekken en als "bestemmingsmanagers" werken.

IMPACT CULTURELE WAARDE
-

TRAME D'ITALIA gee jongeren uit Zuid-Italië (waar het werkloosheidscijfer bijna 50% bedraagt) de
kans om een baan te vinden. De onderneming is gebaseerd op de "sharing economy" en
vertegenwoordigt een dynamisch economisch model dat winst en non-pro t samenvoegt.

-

Het culturele e ect is de promo e van interessante en onbekende gebieden, wat bijdraagt tot hun
ontwikkeling. Bovendien kunnen bezoekers echte waarden en tradi es ontdekken, aangezien de
mensen die in de gebieden wonen de rondleidingen organiseren.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

TRAME D'ITALIA hee het project ontwikkeld dat de "ARS. Arte che realizza occupazione sociale
(kunst die sociale werkgelegenheid schept)", uitgevoerd door de Fondazione Italiana Accenture. Na
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een testperiode in Lunigiana hee
ontwikkeld.
-

het ini a ef veel succes geoogst en is het in heel Italië

Een van de belangrijkste doelstellingen is het verkrijgen van 50 lokale reisroutes. Bij elke rondreis
moeten touroperators, plaatselijke belanghebbenden en deskundigen worden betrokken die
juridische overeenkomsten kunnen sluiten en een e ciënt investeringsbeleid kunnen voeren op
het gebied van marke ng en communica e. In de eerste 5 jaar zouden 300.000 reizigers aan de
rondreizen moeten deelnemen, een miljoen in 9 jaar.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Daniele Rossi (CEO)
Telefoon: +39 02 89 092 665
E-mail : info@trameditalia.it
Sociale media:
Twi er: h ps://twi er.com/TramedItalia
Facebook: h ps://www.facebook.com/trameditalia/
Website : h ps://trameditalia.it/

5.

MapAbility

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Stedelijke bereikbaarheid.
Handicap.
Duurzaam toerisme.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

MapAbility is een non-pro torganisa e die geo-informa e verzamelt ten behoeve van de
toegankelijkheid van steden.
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De gegevens hebben betrekking op toegankelijke diensten, straten, tro oirs, parkeerplaatsen en
bezienswaardigheden zoals restaurants, musea, enz. Het verscha ook informa e over
architectonische barrières.

-

Het resultaat van de organisa e is een onlinekaart die gebruikers met speciale behoe en in staat
stelt een stad op een veilige manier te bezoeken.

Beschrij ACTIVITEITEN
-

MapAbility hee een onlinepla orm ontwikkeld dat straten in steden classi ceert en allerlei
informa e gee over de toegankelijkheid. Zo kunnen mensen met een handicap, ouders met
kinderen en bejaarden weten wat de beste route is voor hun behoe en. Klanten kunnen een GPSkaart gebruiken en in real me de te volgen route zien. De kaart toont ook nu ge faciliteiten, zoals
parkeerterreinen, winkels en andere diensten.

-

MapAbility werkt dankzij een netwerk van vrijwilligers, die elke dag helpen met het bijwerken van
de kaarten. Vrijwilligers kunnen foto's, beoordelingen, opmerkingen...

-

Het pla orm bestrijkt enkele Italiaanse steden en interessante toeris sche plaatsen, zoals Torino,
Verona, Treviso, Mantova, Cremona, Campobasso en San Mar no Siccomario.

IMPACT CULTURELE WAARDE
-

MapAbility is een nieuw ini a ef waarbij vrijwilligers, verenigingen, gemeenten, organisa es en
onderzoeksinstellingen betrokken zijn. Het is een moderne en technologische manier om in real
me hulp te bieden aan mensen in nood die nieuwe steden willen ontdekken.

-

De organisa e zet zich ook in voor de opvoeding van nieuwe genera es. Het doel van dit ini a ef
is jonge studenten bewust te maken van het belang van toegankelijkheid. Het bestaat uit een lezing
waarin interessante onderwerpen als diversiteit, respect en stadsontwikkeling aan bod komen. Een
van de hoofddoelen is jongeren kennis te laten maken met het concept van slimme steden.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel) (max. 500 karakters)
-

MapAbility won de tweede prijs bij de Global Social Venture Compe on, aan de universiteit van
Berkeley, Californië. In 2013 eindigde de start-up als tweede bij de wedstrijd van de Accenture
Founda on voor projecten rond duurzaam toerisme.

-

Wegens het grote succes zal het project waarschijnlijk ook steden in andere landen bestrijken.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Riccardo Dondi (marke ng manager)
Adres : via Frank, 32 27 100 Pavia PV
Telefoon : 0382-1851895
E-mail : info@mapability.org
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Website : h ps://www.mapability.org/

Verzameling van goede praktijken van InterActing S.L (Spanje)

1.

Proyecto Reconoce

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
-

Toerisme
Jeugdwerkgelegenheid

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

"Reconoce" is een project dat wordt geleid door de Confedera e van Don Bosco-jeugdcentra in
samenwerking met de Didaniafedera e en de ASDE Scouts van Spanje, die zijn samengekomen om
de ervaring van vrijwilligerswerk in de educa eve vrije jd te verbeteren. Hun doel is het
bedrijfsleven en de samenleving bewust te maken van de vaardigheden die door vrijwilligerswerk
worden verworven, en tegelijker jd de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren.

Beschrij ACTIVITEITEN
De hoofddoelstelling van "Reconoce" is het tot stand brengen van een na onaal netwerk van organisa es die
de erkenning bevorderen van de bekwaamheden en vaardigheden die door vrijwilligerswerk zijn verkregen en
die de inzetbaarheid van jongeren verbeteren. Omdat de bevordering van deze erkenning zo noodzakelijk is
voor het vrijwilligerswerk van jongeren, is het de bedoeling om verschillende ac elijnen uit te voeren:
- Ontwikkeling van een studie over de situa e van vrijwilligerswerk door jongeren en werkgelegenheid in
Spanje. This study will reveal the current pro le of youth volunteering (socio-demographic characteris cs,
typology and nature of youth volunteer ac on), iden fy the main skills acquired through voluntary ac on, and
also iden fy the employment status of young people. - Een onlinesysteem voor niet-formele accredita e van
vrijwilligerswerk ontwikkelen. Het project voorziet ook in de ontwikkeling van een bewustmakingscampagne in
de bedrijfssector om werkgevers te informeren over de vaardigheden en bekwaamheden die door
vrijwilligerswerk worden verworven.
IMPACT CULTURELE WAARDE
-

"Reconoce" stelt jongeren in staat hun capaciteiten te ontwikkelen en helpt hen zichtbaarder te
zijn op de arbeidsmarkt.

-

Dit project laat zien hoe jongeren door vrijwilligerswerk nieuwe en scherpe vaardigheden kunnen
opdoen, wat zowel goed is voor de vrijwilligers als voor het collec ef dat hulp van hen nodig hee .

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
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-

"Reconoce" hee een netwerk opgezet onder de naam Red Reconoce, dat een manier is om meer
mensen bij het project te betrekken en het bekend te maken bij mensen die wellicht
geïnteresseerd zijn in deelname of samenwerking.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Riccardo Dondi (marke ng manager)
Adres : via Frank, 32 27 100 Pavia PV
Telefoon : 0382-1851895
E-mail : info@mapability.org
Website : h ps://www.mapability.org/

2.

Escena Luna-Tramoya

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Sociale inslui ng

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
-

Escena Luna-Tramoya is ontstaan als project voor de integra e van gehandicapten via de
podiumkunsten en de audiovisuele kunsten - theater, dans, lm, video - met als doel hun
expressie-, crea e- en communica evaardigheden te ontwikkelen en hun toegang tot de cultuur te
vergemakkelijken.

Beschrij ACTIVITEITEN
- Escena Luna - Tramoya omvat twee gezelschappen voor podiumkunsten, Danza Luna en La Tramoya, waarvan
alle leden gehandicapten zijn die volledig autonoom op het toneel acteren en func oneren. Alle leden nemen,
samen met hun regisseur, deel aan het crea eve proces dat deel uitmaakt van het leerproces en tegelijker jd
wordt verrijkt met uiteenlopende voorstellen:
- Danza Luna. Geïntegreerd door mensen met een handicap, hee het zich sinds 2000 geves gd als een
gezelschap. Sindsdien presenteert het zijn voorstellingen, hedendaagse dansproduc es, op verschillende
na onale en interna onale podia.
- Teatro La Tramoya. Het begon zijn reis in 1996 en bestaat, net als Danza-Luna, alleen uit mensen met een
handicap. Het is als gezelschap geconsolideerd in 2000 sindsdien toert scenario's door het hele land met
bewerkingen van klassieke auteurs.
IMPACT CULTURELE WAARDE
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-

Escena Luna - Tramoya creëert een nieuwe manier om uitvoerende kunsten tot uitdrukking te
brengen dankzij mensen met verschillende capaciteiten. Het helpt de maatschappij om via kunst
dichter bij gehandicapten te komen.

-

Het stelt gehandicapten ook in staat zich te ontwikkelen als scheppers en kunstenaars, wat hun
vertrouwen in zichzelf vergroot en hen andere manieren van communiceren laat ontdekken dan
alleen praten.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

Zowel Danza Luna als Teatro La Tramoya zijn professionele gezelschappen die bestaan uit
gehandicapten. Teatro La Tramoya treedt op in een professioneel theater in Madrid (Sala Plot
Point). Zij zijn in veel media verschenen en krijgen steeds meer bekendheid in de ar s eke en
therapeu sche gemeenschap.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Almudena Santos Heredero Adres: ercilla 29, 28005, Madrid
Telefoon: +34646295730
E-mail : almudena.santos.heredero@gmail.com
Sociale media:
Website: h p://danzalunaytramoya.es/

3.

Teatro Tour Madrid

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Verantwoordelijk toerisme

-

Culturele informa e

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT

-

TeatroTour Madrid toont de geschiedenis van de stad aan de hand van een rondleiding die wordt
afgewisseld met korte theaterstukjes, zodat men volledig opgaat in de interessante geschiedenis
van deze stad.

Beschrij ACTIVITEITEN
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-

De rondleiding langs de belangrijkste historische plaatsen van Madrid vindt elke zaterdag om 12.00
uur plaats. Ze begint op de trappen van de kathedraal en duurt ongeveer twee en een half uur.

-

De rondleiding wordt verzorgd door verschillende acteurs die de ervaring van de deelnemers
interac ef en onderhoudend maken. De acteurs belichamen bekende Spaanse historische guren,
waardoor de geschiedenis van de stad bekend is.

-

Rondleidingen kunnen worden gemaakt voor besloten groepen.

IMPACT CULTURELE WAARDE
-

Dit soort rondleidingen maakt het mogelijk de geschiedenis van een stad op een nieuwe en
vernieuwende manier te leren kennen, waarbij wordt afgestapt van de tradi onele toeris sche
rondleidingen.

-

In de huidige maatschappij zijn we gewend om elke dag grote hoeveelheden informa e te
ontvangen, wat soms overweldigend is. Daarom is theater een zeer goed middel om de aandacht
van de mensen te trekken en hen te helpen een cultuur of een samenleving beter te begrijpen.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-

De mening van TripAdvisor gebruikers over deze service is uitstekend.

-

Toeris sche bedrijven zijn op zoek naar een nieuwe manier om hun producten bij de bevolking te
krijgen. Dit project staat zowel dicht bij de samenleving als vernieuwend.

-

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in hoogwaardige en onderhoudende toeris sche
informa e die hen in staat stelt de cultuur die zij bezoeken te leren kennen, waarbij zij afstappen
van de klassieke rol van toeristengids.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Teatrotour Madrid
E-mail : info@teatrotourmadrid.com
Telefoonnummer: +34 679954756 Sociale media:
Website: h ps://teatrotourmadrid.com

4. Ja Europa NGO - formeel bekend als Building Bridges Associa on
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VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

- Cursussen in heel Europa die gespecialiseerd zijn in niet-formeel onderwijs
- Toegangspoort tot Europese mogelijkheden in het buitenland, met een aanbod van diverse
cursussen, zoals:
- Burgerschap en democra sche par cipa e
- Onderwijs en vorming
- Milieu
- Sociale uitdagingen
- Werkgelegenheid en ondernemerschap
- Gezondheid en Welzijn
- Crea viteit en cultuur
- Sport en psychische opvoeding
- Vluchtelingen en immigranten
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
- Een toegangspoort bieden voor Europese kansen in het buitenland
- De aangeboden cursussen zijn bedoeld om Spaanse burgers of legaal in Spanje verblijvende personen op te
leiden in het opze en van sociale ondernemingen.
- Biedt de instrumenten, informa e, middelen, het rechtskader, procedures en toestemmingen om sociale
ondernemingen e ec ef te implementeren.
- Yes Europa werkt als een vehikel voor sociaal ondernemerschap. Via het cursusaanbod reikt het strategieën
aan om dit te bereiken (aangepast aan elke lee ijdsgroep), waarbij ook aandacht wordt besteed aan nietformele leermethoden.
Beschrij ACTIVITEITEN
Ja Europa beheert honderden vrijwilligersplaatsen in heel Europa, op verschillende gebieden, waaronder
cultuur, welzijn, onderwijs, inclusie, gelijkheid en onderwijsmogelijkheden, die samenkomen onder het dak van
"Europees Vrijwilligerswerk".
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Het programma maakt deel uit van het Europees Solidariteitskorps en blij samenwerken met Erasmus+, dat
het verblijf van Spaanse vrijwilligers in andere Europese landen nanciert, de Europese solidariteit bevordert en
stree naar gelijke kansen.
De mogelijkheden voor Europees vrijwilligerswerk zijn gericht op 18- tot 30-jarigen, Spaanse staatsburgers of
personen die legaal in Spanje verblijven. Beroepservaring, kwali ca es en talenkennis zijn niet vereist, om
inclusiviteit en gelijke kansen te bevorderen.
Ja Europa biedt ook Erasmus-studiebeurzen, voor een kort verblijf in Europa, en een Erasmus-stageprogramma.

IMPACT CULTURELE WAARDE
- Grootste impact - Het zendt ongeveer 500 mensen per jaar uit naar verschillende programma's in heel Europa.
- Biedt opleiding over hoe sociale ondernemingen op te bouwen.
- Biedt een toegangspoort tot Europese mogelijkheden in het buitenland.
- De Erasmus- nanciering houdt in dat de programma's gelijke kansen hoog in het vaandel hebben staan; voor
de vrijwillige stages zijn geen academische eisen vereist
- De niet-formele onderwijsbenadering schept mogelijkheden die buiten het formele onderwijssysteem
bestaan, en verscha de deelnemers daarom een gereedschapskist van vaardigheden die in levensechte
scenario's kunnen worden toegepast, d.w.z. onderhandelingsvaardigheden, het nu g gebruik van technologie,
spreken in het openbaar.
- De cursussen moedigen verdere deelneming aan interna onale projecten aan en verbeteren de inzetbaarheid
bij terugkeer in Spanje.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-De mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in heel Europa worden volledig ge nancierd door Erasmus+ (inclusief
vluchten, eten en onderdak), zodat het programma toegankelijk is en sociale integra e bevordert - het staat
open voor een breed scala van sociaaleconomische achtergronden, alsook voor lee ijdsgroepen (aangeboden
aan 18-30).
-De vrijwilligerscursussen verbeteren de inzetbaarheid van de deelnemers, omdat zij door het interna onale
bewustzijn het interculturele bewustzijn en de communica evaardigheden s muleren.
Uitdagingen - Bekendheid geven aan de NGO en de aangeboden cursussen - Het is zeer nu g voor jongeren om
te weten dat geen voorafgaande ervaring vereist is om aan de vrijwilligersprogramma's te kunnen deelnemen.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact: Enrique Gallardo, Jose Imbert, Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid
E-mail: contact via de website
Sociale media: Twi er: @yeseuropa
Facebook: h ps://es-es.facebook.com/pages/category/Educa on-Website/Yes-Europa-154519261266962/
Website : h ps://www.yeseuropa.org/
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5.

Beurzen voor jonge cultuurmanagers voor de organisa e van
fes vals in Polen en Spanje.

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

- Werkgelegenheid en ondernemerschap
- Crea viteit en cultuur
- Transna onale samenwerking
- Cultureel erfgoed en interculturele dialoog

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het algemene doel is een geformaliseerde transna onale samenwerking tot stand te brengen tussen Europese
jongeren van 18 tot 26 jaar en organisa es die in de culturele sector werkzaam zijn.
-Nieuwe par cipa eve benaderingen van het cultureel erfgoed die de interculturele dialoog van transna onale
partners bevorderen.
-Bijdragen tot innova e en inzetbaarheid op het gebied van cultuur, waarbij de inspanningen van verschillende
sectoren worden bevorderd.
-Toegang verscha en tot omgevingen waar jongeren hun crea viteit en interesses kunnen ontwikkelen, en
tegelijk de interculturele dialoog en de bevordering van wederzijds begrip verbeteren.
-Teaching van jonge ac visten om hun leidinggevende en organisatorische vaardigheden in de culturele sector
uit te breiden.

Beschrij ACTIVITEITEN
Het project duurt 18 maanden en is gericht op 18-26-jarigen, en omvat organisa es die betrokken zijn bij de
culturele sector. De deelnemers zullen jdens de cursus een groot cultureel evenement opze en, en deze
vaardigheden zullen vervolgens worden toegepast om in elk van hun gastlanden een cultureel jeugdfes val op
te ze en.
De regeling is opgesplitst in 2 componenten:
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1.

Transna onale cultuur - Ontwerp en uitvoering van een coherente ar s eke coproduc e die
op fes vals zal worden gepresenteerd (een interdisciplinaire ar s eke performance)

2.

Organisa e en logis ek - Bij de organisa e van het fes val zullen vrijwilligers transna onale
samenwerking tussen jongerenorganisa es uit verschillende landen ontwikkelen.

IMPACT CULTURELE WAARDE
- Het project kan nieuwe en innova eve organisa e-, management- en marke ngmodellen voor culturele
evenementen ui esten - met name wat de digitale verandering betre . Deze nieuwe vaardigheden, in de
voorhoede van innova e, kunnen de deelnemers zich eigen maken, wat hun beroepsleven kan verrijken en
nieuwe kansen voor hen kan openen op de arbeidsmarkt.
- Het project biedt een pla orm voor gelijke kansen door niet-formeel onderwijs te bevorderen en door gebruik
te maken van de Erasmus nanciering om het project te bekos gen.
- Het project beoogt de inzetbaarheid van de vrijwilliger te verbeteren, door een reeks vaardigheden aan te
reiken door 2 trajecten aan te bieden waarin vrijwilligers zich kunnen specialiseren, hetzij door het culturele en
crea eve element, hetzij door het organisatorische en logis eke element.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
-verbetering van de interculturele dialoog en bevordering van wederzijds begrip, alsmede van EU-waarden en
respect voor andere culturen.
-De vaardigheden die vrijwilligers op de cursus kunnen leren, sluiten aan bij de digitale veranderingen, en
daarom kunnen vrijwilligers vaardigheden leren die in de voorhoede van innova e liggen - waardoor hun
inzetbaarheid wordt vergroot.
-Een uitdaging is ervoor te zorgen dat het programma zowel voor de deelnemers als voor de prak jken
inclusiviteit biedt -is het inclusief voor: LGBT, geslacht, ras, enz.?
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact: Enrique Gallardo, Jose Imbert
Adres: Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid
Telefoon: +34 673 40 21 39
E-mail: Contact via de website
Website: h ps://www.yeseuropa.org/plazas/becas-erasmus/becas-jovenes-gestores-culturales-paraorganizacion-de-fes vales-en-polonia-y-espana/

Verzameling van goede praktijken van Youth Power (Cyprus)

1.

Agia Skepi

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
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-

Herstel van drugsmisbruik / Biologische voedselproduc e, verpakking en distribu e

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Agia Skepi Therapeu c Community is een non-pro t rehabilita ecentrum voor mensen die worstelen met
langdurig middelenmisbruik. Het programma is erop gericht gebruikers te helpen hun a ankelijkheid aan te
pakken en hen de nodige vaardigheden voor sociale reïntegra e bij te brengen. Naast de psychotherapie die
wordt gegeven door psychologen en maatschappelijk werkers, is werk een integraal onderdeel van de
rehabilita etherapie en worden de leden van de gemeenschap betrokken bij arbeidstherapie om vaardigheden
en sociale verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
In het kader van de arbeidstherapie hee de gemeenschap een sociaal-ondernemerschapsac e ontwikkeld op
het gebied van biologische voedingsmiddelen.
Beschrij ACTIVITEITEN
De therapeu sche gemeenschap van Agia Skepi is een residen eel centrum, waar de leden deelnemen aan
groepstherapie, in een ideale omgeving zonder a eiding. Zodra de leden het residen ële deel van het
programma hebben voltooid, verhuizen zij naar het reïntegra ehostel. Terwijl ze de groepstherapie voortze en,
worden ze aangespoord om de nodige autonomie te ontwikkelen om als ac eve leden terug te keren in de
maatschappij.
In het kader van de arbeidstherapie hee de gemeenschap een sociaal-ondernemerschapsac e ontwikkeld op
het gebied van biologische voedingsproducten. Bio-landbouw en rehabilita e delen kernwaarden, zoals
duurzame en chemievrije ontwikkeling, beloning door arbeid en doorze ngsvermogen, en respect voor de
natuur.
Deze ac e hee geleid tot het scheppen van een aantal banen voor afgestudeerden van het programma. Het
gee de leden een gevoel van voldoening en is een bron van inspira e voor poten ële leden.
Meer dan 75% van degenen die het programma voltooien, slagen erin hun leven weer op te bouwen zonder
gebruik te maken van sto en. De rela ef geïsoleerde ligging van de gemeenschap, ver weg van conven onele
boerderijen en mogelijke besme ngsbronnen, is geschikt voor de teelt van biologische producten. Biologische
landbouw en rehabilita e delen kernwaarden, zoals duurzame en chemievrije ontwikkeling, beloning door
arbeid en doorze ngsvermogen, en respect voor de natuur.
De onderneming begon in 2011 met de exploita e van een kleine biologische bakkerij. Daarna volgden een
biologische eierboerderij met op grasland gehouden kippen en de ontwikkeling van een infrastructuur voor de
teelt van biologische groenten en fruit. De organisa e begon ook met het importeren, verpakken en
distribueren van biologische voedingsproducten, zoals granen, gedroogd fruit, pasta, noten, zaden en
superfoods.
De therapeu sche ac viteit ontwikkelde zich al snel tot een ac e in sociaal ondernemerschap, waarvan de
winst (100%) terugvloeit naar het programma, waardoor het nancieel wordt versterkt. De gemeenschap levert
momenteel een uitgebreid assor ment biologische producten op de markt, onder de merknaam "agia Skepi
bio", en is lid van IFOAM, de grootste biologische landbouworganisa e in Europa. Ook hee zij momenteel 20
afgestudeerden van het programma in verantwoordelijke func es in dienst.
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IMPACT CULTURELE WAARDE
Sociale impact:
•

De leden worden gerehabiliteerd van drugsmisbruik en gewapend met een gevarieerd
vaardighedenpakket dat hen zal helpen werk te vinden.

•

De organisa e biedt werk aan 20 afgestudeerden van het programma (ex-verslaafden)

•

Door haar ac viteiten in de biologische landbouw bevordert de Gemeenschap de waarden van de
biologische beweging en het e ect ervan op het welzijn van mens en milieu

actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Uitdagingen: Aangezien het programma ongeveer 1 jaar duurt en een aantal leden ook uit het programma
stapt, is er een voortdurende behoe e om nieuwe personen op te leiden. Aangezien de leden tussen
verschillende ac viteiten/func es in de gemeenschap heen en weer reizen, is het niet mogelijk om
gespecialiseerde arbeidskrachten te hebben.
Sleutelfactoren van het succes: Diverse weldoeners die hebben geholpen de broodnodige fondsen te werven,
vooral in de beginjaren.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Agia Skepi
Adres: Box 1
Philani, Nicosia, Cyprus Contactpersoon : Alex Macris
Telefoon: +357 22 347720
E-mail : info@agiaskepi.org
Sociale media: Facebook: Αγία Σκέπη Βιο - Therapeu sche Gemeenschap Agia Skepi Twi er: Website : h ps://www.agiaskepi.org/

2.

Blikjes voor kinderen

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Milieukwes es/ gezondheid/ jeugd/ vrijwilligerswerk
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DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het doel van Cans for Kids, een liefdadigheidsinstelling, is tweeledig.
Een daarvan is geld in te zamelen voor de aankoop van apparatuur en daardoor de kwaliteit van de zorg voor
zieke kinderen op de kinderafdeling van het staatsziekenhuis te verhogen. Dit wordt bereikt door een
milieuvriendelijke aanpak, die de bewustmaking van de voordelen van recycling omvat, alsmede de uitvoering
van de inzameling en recycling van metalen blikjes.

Beschrij ACTIVITEITEN
Cans for Kids werd in 1990 opgericht om de inzameling en recycling van aluminium blikjes op Cyprus te
organiseren. Om aan te moedigen
mensen om hun blikken te redden, werd besloten de opbrengst te gebruiken voor de aankoop van medische
apparatuur voor de kinderafdelingen van Cyprio sche ziekenhuizen.
Overal in het zuidelijke deel van Cyprus, ook op het pla eland, zijn er inzamelpunten van Cans for Kids. Een
kaart op de website van de organisa e wordt bijgewerkt met alle loca es. De blikjes worden vervolgens bij alle
inzamelpunten verzameld en naar het sorteercentrum in Nicosia gebracht. Elke zaterdagochtend sorteert een
groep vrijwilligers de blikjes. De blikjes worden vervolgens in blokken verpakt en naar een plaatselijke
schroothandelaar gestuurd voor verkoop
De opbrengst van de verkoop van de blikjes wordt gebruikt voor de aankoop van medische apparatuur voor de
kinderafdeling van het ziekenhuis.
Cans or Kids praat rechtstreeks met de artsen van het ziekenhuis om vast te stellen welke apparatuur nodig is
en maakt een analyse van de behoe en en van het aantal kinderen dat er baat bij zal hebben.
Cans for Kids koopt dan het materiaal en levert het aan het ziekenhuis.
Cans For Kids besteedt ook veel jd aan bewustmaking, bezoekt scholen om te vertellen over recycling en
organiseert bezoeken aan het Cans For Kids-recyclingcentrum waar wordt getoond hoe recycling in de prak jk
werkt.
Cans for Kids moedigt jonge vrijwilligers aan om mee te doen aan onze zaterdagse sorteersessies, en velen
hebben dit al gedaan als onderdeel van vrijwilligerswerk op school en gemeenschapsprojecten. Deze jonge
burgers van de toekomst krijgen een waardevol inzicht in duurzaam leven en zijn ongetwijfeld hun leven lang
toegewijd aan recycling.
De inspanningen van Cans for Kids zijn te danken aan de inzet van haar vrijwilligers - een mul na onale groep,
zowel uit Cyprus als daarbuiten. Bovendien zijn de laatste jaren vluchtelingen en asielzoekers op Cyprus
vrijwilliger geworden bij Cans for Kids. Dit hee hen een posi eve ervaring opgeleverd in termen van
betrokkenheid en socialisa e.

IMPACT CULTURELE WAARDE

Sinds de oprich ng zijn meer dan 25 miljoen blikjes ingezameld en is meer dan 260 000 euro aan apparatuur
geschonken aan het Makarios-ziekenhuis in Nicosia, het centrale pediatrische ziekenhuis in Cyprus waar erns g
zieke kinderen van het hele eiland worden behandeld.
Cans For Kids verbetert niet alleen de uitrus ng - en dus de kwaliteit van de zorg - in de Cyprio sche
kinderafdelingen, maar maakt de bevolking ook bewuster van de voordelen van recycling door scholen te
bezoeken, lezingen te geven en de Cans For Kids-video te vertonen waarin wordt uitgelegd waarom we
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aluminium moeten recyclen.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Sleutelfactoren van succes:
1) Manieren vinden om mensen te mo veren om te recycleren. Dit werd bereikt door aanslui ng te zoeken bij
de plaatselijke gemeenschap en zich te iden ceren met de dingen die er voor Cyprioten toe doen kinderen en zieken.

2) Media-aandacht - dit helpt mensen eraan herinneren waarom recycling belangrijk is en wat de doelstellingen
op lange termijn zijn.
Uitdagingen:
• Veranderingen in de plaatselijke omgeving en in scholen betekenen dat nieuwe bewoners en
schoolhoofden soms niet zo posi ef staan tegenover een recyclingpunt in hun nabijheid en dat de
loca e van de inzamelpunten moet worden gewijzigd.
•

Het is moeilijk om de loca epunten op de website te handhaven vanwege veranderingen

•

Mensen doen van alles in de recyclagebakken, ook afval, en het kost jd om het te sorteren

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Blikjes voor Kinderen
Adres: Nicosia, Cyprus
Contactpersoon : Rosie Charalambous (voorzitster voor Cans for Kids) Telefoon: +357-22781828/
+357-99666011
E-mail : cansforkidscyprus@gmail.com Sociale media: Facebook: Blikjes Voor Kinderen
Website : www.cansforkids.org

3.

Kolijfolie

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Milieuvraagstukken/ voedselproduc e/ duurzame consump e/ biodynamiek

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Colive Oil is ontstaan uit het idee dat we zelfs over fysieke grenzen heen een gemeenschappelijke basis kunnen
vinden. Colive olijfolie is
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de eerste die wordt vervaardigd van olijven die ten noorden en ten zuiden van de scheidslijn worden geplukt en
samen worden geperst tot de zeldzaamste olijfolie ter wereld en daarbij kleine familieboerderijen in gescheiden
gemeenschappen van Cyprus helpen.
Hoewel Colive als een bedrijf opereert, hanteert het één enkel principe, namelijk een bedrijfsvoering die voor
alle betrokkenen economisch voordelig is en een evenwich ge verdeling van de winst over het gehele proces
van de olijfolieproduc e.
Colive hee een lokale en communautaire ethiek en stree naar respect en samenwerking.

Beschrij ACTIVITEITEN
Opgericht in 2017, om premium extra vierge olijfolie te produceren van koudgeperste vruchten die groeien in
de noordelijke en
zuidelijk gelegen olijfgaarden. De onderneming wordt geleid door een Turks-Cyprio sche CEO en een GrieksCyprio sche CFO.
Het merk maakt gebruik van met de hand geplukte olijven en wordt gecontroleerd van boom tot tafel om
ervoor te zorgen dat in het produc eproces geen gi ige chemicaliën of gekneusde olijven worden gebruikt. De
betrokken landbouwbedrijven bevinden zich zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van Cyprus en
meer dan 40 landbouwers, zowel ten noorden als ten zuiden van de grens, zijn uitgekozen om deel te nemen
aan het bicommunale project.
Er wordt bewust naar gestreefd dat de hel van de olijven die voor de produc e worden gebruikt, uit het
noorden komt en de andere hel uit het zuiden.
Colive wil geen landbouwgrond kopen voor de produc e van olijven, maar in plaats daarvan verlaten
landbouwgrond nieuw leven inblazen en op desolate grond nieuwe bomen planten voor toekoms ge groei.
Colive werkt samen met boeren en zorgt ervoor dat hun deel van de winst eerlijk wordt verdeeld. Zij streven er
niet naar ac va te kopen, maar in plaats daarvan wederzijds lonende partnerschappen op te bouwen waarin zij
voor de olijfgaarden zorgen en in ruil daarvoor een aandeel in de olijven en dus in de olie krijgen.
De geplukte olijven worden koud geperst, waardoor de olijven nooit worden blootgesteld aan meer dan 25
graden warmte, waardoor de vitaminen, an oxidanten en polyfenolen intact blijven en het smaakpro el
behouden blij .
Colive Oil wordt in s kstof bewaard om de kwaliteit van de smaak te behouden, en wordt binnen een week
gebo eld, verzegeld en gedistribueerd. Omdat de olie grotendeels via e-commerce wordt verhandeld, kan ze
binnen enkele dagen overal ter wereld worden verstuurd, zodat iedereen die naar huis verlangt bijna
onmiddellijk van Cyprus kan proeven. Abonnementspakke en (een es per maand gedurende een jaar), essen
in de winkel en de signature edi e.

IMPACT CULTURELE WAARDE

Colive Oil hee een grote sociale impact, onder andere:
•

De opera e is speci ek gericht op de regenera e van verlaten landbouwgrond over heel Cyprus.

•

Het vergemakkelijken en onder de aandacht brengen van intergemeentelijke a orest in het
bedrijfsleven
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•

10% van de winst van het bedrijf gaat naar de Colive Founda on, die posi eve sociale verandering
nastree . Consumenten die olijfolie kopen bij het Home café in de VN-bu erzone, zullen ook 25%
van de winst aan het Home forCoopera on schenken.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Uitdagingen:
•

Iets oprichten en laten groeien dat nieuw en anders is

•

De huidige tweedeling op Cyprus - brengt beperkingen, problemen en bureaucra e met zich mee
wat betre handelsbetrekkingen, bankprocedures en erkenning, alsmede de dualiteit van de
bedrijfsstructuur

•

Het feit dat Engels de gemeenschappelijke taal van het bedrijf is vanwege het bi-communale
karakter ervan, levert problemen op bij de communica e met boeren in het noordelijke deel van
het eiland, waar Engels op het pla eland niet gebruikelijk is.

Sleutelfactoren van succes:
• Een uniek product hebben

•

Door te kiezen voor eerlijke handel, een milieuvriendelijke aanpak en door iets terug te geven
aan de gemeenschap, wordt een nieuwe markt van bewuste consumenten aangetrokken

•

Colive Oil werkt met een online verkoopsysteem, wat betekent dat de consumenten over de
hele wereld geves gd kunnen zijn

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Colive Oil Adres: Nicosis, Cyprus
Contactpersoon : Hasan Siber Telefoon: E-mail : contact@coliveoil.com
Sociale media: h ps://www.facebook.com/ColiveOil/ Twi er: h ps://twi er.com/COlive_oil?lang=en
Instagram: h ps://www.instagram.com/colive.oil/
Website: www.coliveoil.com
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4. Cypruslnno - een pla orm voor het verbinden van ondernemers in
post-con ictregio's
VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Vredesopbouw en Ondernemerschap

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
CyprusInno gebruikt ondernemerschap en innova e als vredesopbouwende mechanismen om verdeelde
mensen samen te brengen
gemeenschappen in post-con ictregio's met behulp van technologie. Ze willen de verdeeldheid op Cyprus
bestrijden door een digitaal pla orm te creëren waar alle Cyprioten samen kunnen werken aan een vreedzame
en welvarende toekomst en tegelijk een ondernemingsklimaat kunnen creëren waarin samenwerking centraal
staat. Cyprusinno hee online ini a even vertaald naar het fysieke, door evenementen te organiseren die
Cyprioten van het hele eiland samenbrengen om duurzame zakelijke rela es te creëren. Hun ini a even
bevorderen het scheppen van banen, verminderen de ongelijkheid tussen Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten,
en hebben sterke partnerschappen met andere NGO's gecreëerd.
Beschrij ACTIVITEITEN
CyprusInno is een sociale onderneming geleid door een team van jonge Grieks-Cyprio sche en Turks-Cyprioten
die sociale en geogra sche verdeeldheid hebben overwonnen om het eerste grensoverschrijdende digitale
pla orm te creëren dat ondernemers op het verdeelde eiland Cyprus met elkaar verbindt. Als burgers van een
verdeelde na e zijn zij gemo veerd om gemeenschappen te verenigen en als een gemengd Cyprio sch team
het goede voorbeeld te geven en de weg te banen naar een vreedzame en welvarende na e.
Ze dagen de status quo uit door een ecosysteem voor ondernemers op het hele eiland te exploiteren en
zakelijke samenwerkingen tussen jonge Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten te bevorderen. Hun digitale
pla orm, CyprusInno.com, biedt onderdak aan een online gemeenschap van meer dan 2.000 vernieuwers en
meer dan 20.000 volgers uit het noordelijke en zuidelijke deel van Cyprus, en omvat meer dan in kaart
gebrachte startups, evenals het eerste e-learninglab van Cyprus voor het aanleren van
ondernemersvaardigheden met meer dan 30 uur cursus en meer dan 200 ingeschreven studenten. O ine
organiseert CyprusInno netwerkevenementen, opleidingen en mentorschap met honderden deelnemers in de
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VN-bu erzone van Cyprus. Ze hebben ook bijgedragen aan het EU/VN-beleid inzake jeugd, vrede, veiligheid en
digitalisering. Cyprusinno meet zijn impact aan de hand van grensoverschrijdende zakelijke
samenwerkingsverbanden en sociale indicatoren zoals de eerste contacten tussen de meer dan 300 jonge
Grieks- en Turks-Cyprioten. Hun inspanningen hebben meer dan 260.000 euro aan waarde gecreëerd via
samenwerkingsverbanden tussen ondernemers uit verschillende gemeenschappen. Cyprusinno opent
binnenkort het eerste innova ecentrum van de Bu erzone om intercommunautaire startups van jonge
ondernemers te helpen opstarten en versnellen. Zij zijn ervan overtuigd dat Cyprus als model kan dienen voor
vrede en welvaart in een zeer onstabiele regio. Op lange termijn is het hun visie om het Cyprio sche model te
repliceren naar andere post-con ictregio's wereldwijd.
IMPACT CULTURELE WAARDE

1. Digitale/Live Engagement - Dit omvat het aantal gebruikers, abonnees, online leerders, deelnemers aan
evenementen, en meer. Online gemeenschap van meer dan 2.000 vernieuwers en meer dan 20.000
volgers.

2. Economisch succes - Het succes hee

een economisch voordeel, gemeten aan het aantal zakelijke
samenwerkingen dat CyprusInno tot stand kan brengen (d.w.z. intercommunale joint ventures) en de
geldwaarde die CyprusInno kan creëren door intercommunale zakelijke partnerschappen. CyprusInno is
getuige geweest van een handvol succesverhalen van Grieks- en Turks-Cyprioten die elkaar op de mixerevenementen voor het eerst ontmoe en en kort daarna samenwerkten aan hun bedrijf of aan een nieuw
bedrijf.

3. Sociaal succes - De maatstaven voor het sociale succes van CyprusInno worden gemeten aan de hand van
grensoverschrijdende interac es. De ini a even die deel uitmaken van het CyprusInno-model hebben geleid
tot eerste ontmoe ngen tussen Grieks- en Turks-Cyprioten in de geest van ondernemerschap, maar ook tot
individuen die voor het eerst naar de bu erzone kwamen om te netwerken en/of hun bedrijf te lanceren.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)

Het intercommunale team is een factor van succes
De betrokkenheid van de lokale gemeenschap is ook een belangrijke factor voor succes
Uitdagingen zijn onder meer de gevoeligheden rond intercommunaal werk en de verdeeldheid op Cyprus

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Adres: Cyprus
Contactpersoon : Steven Stavrou Telefoon: +1 516 301 8960
E-mail : steven@cyprusinno.com
Sociale media: Facebook.com/cyprusinno Instagram.com/cyprusinno Twi er.com/cyprusinno
Website : cyprusinno.com
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5. Synthese Centrum voor Onderzoek en Onderwijs Ltd

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Onderwijs en opleiding voor sociale inslui ng

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
SYNTHESIS Center for Research and Educa on Ltd is een baanbrekende sociale onderneming, die een
verscheidenheid aan
projecten met de volgende doelstellingen:
- Sociale e ecten, met name op het gebied van ondernemerschap, werkgelegenheid, integra e
van migranten en sociale integra e.

-

het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en andere
vaardigheden bij kansarme groepen zoals migranten, vluchtelingen en laaggeschoolden, om de
werkgelegenheidskansen te vergroten

-

Taalversterking door leerac viteiten

Beschrij ACTIVITEITEN
Opgericht in 2002 met sociale inclusie als voornaamste doel. Synthese was een van de eerste organisa es met
deze typologie op Cyprus - waar een naamloze vennootschap haar inkomsten besteedt aan salarissen en
werkingskosten en zelden winst hee om uit te keren.
SYNTHESIS voert een verscheidenheid aan projecten uit met sociale impact als sleutelfactor. Het hee de "Hub
Nicosia" opgericht en beheert deze, een sociale innova ehub en co-working space, die onderdak biedt en
betaalbare faciliteiten biedt aan niet-gouvernementele organisa es, ondernemers en ondernemingen met een
sociale missie.
Daarnaast biedt Synthese mentorschap en ondersteuning aan kinderen en adolescenten die het risico lopen de
school vroeg jdig te verlaten. Daarnaast biedt zij steun aan leerkrachten en scholen om programma's te
ontwikkelen waarmee leerlingen levens- en ondernemersvaardigheden kunnen verwerven.
Bovendien bieden hun projecten niet-formeel onderwijs aan jongeren en volwassenen. Hun werk is gericht op
het ontwikkelen van een combina e van kennis, waarden en vaardigheden die jongeren en volwassenen zal
mobiliseren om zich volledig in te ze en voor het burgerlijke, poli eke en economische leven.
IMPACT CULTURELE WAARDE
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De beguns gden van Synthese zijn mensen die het risico lopen op sociale uitslui ng, zoals NEET-jongeren,
migranten, mensen met een handicap of kansarme mensen.
Als erkend verstrekker van beroepsonderwijs en -opleiding legt Synthesis zich toe op de ontwikkeling van
opleidingsprogramma's die kleine ondernemingen en hun werknemers mondiger kunnen maken en de
werkgelegenheid kunnen verbeteren van mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden.
Synthesis organiseert elke zondag een sociaal café voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Het doel
hiervan is deze mensen een sociale uitlaatklep te bieden en tegelijker jd een leerac viteit te bieden, in de vorm
van taalversterking.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Sleutelfactoren van succes:
• Veerkracht - toen Synthesis begon, was er weinig belangstelling voor haar werk omdat de middelen
beperkt waren. Toch bleek haar doorze ngsvermogen en geloof in haar bedrijfsmodel een succes
te zijn

•

Syntheis is een goed voorbeeld van wat een echte sociale onderneming is

Uitdagingen:
• Financiering en interne middelen

•

Vaak uitgesloten van projecten vanwege hun juridische status - geen NGO

•

Oneerlijke concurren e

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Synthese Centrum voor Onderzoek & Onderwijs
Adres: Tagmatarchi Pouliou 33, Agios Andreas, Nicosia 1101, cyprus Contactpersoon : George Isaias
Telefoon: +357 22252315
E-mail : info@synthesis-center.com
Sociale media: h ps://www.facebook.com/synthesis.cyprus/ Twi er:
Website : h ps://www.synthesis-center.org/
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Verzameling van goede praktijken van Nerve Centre (Verenigd
Koninkrijk)

1.

Het Bas on Fes val, Derry/Londonderry

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
Het fes val vond plaats binnen de stadsmuren van Derry/Londonderry met een aantal loca es binnen de
stadsmuren - waaronder evenementen die plaatsvonden op de muren van de stad zelf.
De fes valnaam itrself is a oms g van het Bas ongebied van de stadsmuren.
Het thema was het vieren van het erfgoed van de stad en het organiseren van een aantal met elkaar verband
houdende thema-evenementen op belangrijke plaatsen binnen en op de stadsmuren.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het doel van het evenement was jongeren (16-25) te betrekken bij musea en gebieden van cultureel erfgoed in
de stad met behulp van een verscheidenheid aan digitale technologieën.
De doelstellingen waren de bezoekersaantallen in de culturele erfgoedsector in de stad te verhogen, maar
vooral de betrokkenheid te vergroten van een demogra sche groep die tot dan toe sterk
ondervertegenwoordigd was bij erfgoedaudits.
De lee ijdscategorie 16-25 jaar bleek het meest ondervertegenwoordigd te zijn in termen van betrokkenheid
bij en par cipa e in de plaatselijke museumsector.
Het was de bedoeling om met deze reeks evenementen in het Bas on-fes val een precedent te scheppen voor
het houden van dit soort evenementen in meer tradi onele omgevingen.
De verwach ng was dat de sector Cultureel Erfgoed in de stad met een kleine aanpassing van zijn aanpak een
breder deel van de gemeenschap zou kunnen inspireren en betrekken bij wat hun culturele erfgoedsites te
bieden hadden.
Beschrij ACTIVITEITEN
Vanaf het begin was het de bedoeling jongeren te rekruteren uit de demogra sche doelgroep van het project.
Het was de bedoeling dat de jongeren zelf ideeën zouden aandragen die in het evenementenprogramma
zouden kunnen worden opgenomen, om zo evenementen te creëren die aantrekkelijk zouden zijn voor de
vastgestelde bevolkingsgroep.
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Tot de ac viteiten die uiteindelijk op het programma stonden, behoorden een Pop-up Bar met DJ-optredens in
The Tower Museum, een tentoonstelling van jongerenkunst, een Retro Gaming Arcade in Derry's Guild Hall, een
Pop-up Cinema, een pop-up Escape Room met als thema de Spaanse Arnada, een Gra
Workship op Guild
Hall Square en diverse Secret Gigs die op verschillende plaatsen langs de historische muren van de stad werden
opgevoerd. Deze laatste waren geheime optredens die beperkt waren tot slechts vijf deelnemers en tot
optredens van slechts drie minuten, gehouden in kleine tentjes die rond de muren waren geplaatst - met
Golden Tickets die aan jongeren in de straat werden gegeven om hen uit te nodigen de optredens bij te wonen.
Er was ook een live-podcast door een lokale komiek.

IMPACT CULTURELE WAARDE

De jongeren die gedurende zes weken betrokken waren bij de planning van het project werden bekend als
"Team Bas on" en raakten volledig betrokken bij de promo e van cultureel erfgoed onder de plaatselijke jeugd.
Ze gingen in gesprek met de verschillende podia en ar esten om boekingen te regelen.
Ze werkten samen met The Fab Lab in Derry om merkmateriaal te ontwerpen en te maken, zoals Fes val Tshirts, tassen en voorwerpen voor gebruik in de Escape Room. Als team vormden zij een zeer produc eve
eenheid. De deelnemers waren a oms g uit de hele Gemeenschap van beide kanten van de Gemeenschap in
de stad.
De culturele waarde van het project was de viering van plaatselijke erfgoedloca es en de pro lering van het
cultureel erfgoed in de stad onder een ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep in de stad - die over het
algemeen posi eve feedback gaven met betrekking tot hun deelname aan de verschillende evenementen

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
De grootste uitdaging bij de start van dit evenement was het feit dat alle deelnemers aan het project
nieuwelingen waren. Zij moesten snel teams en vaardigheden samenstellen om ervoor te zorgen dat een
uitgebreid programma van evenementen werd geselecteerd en de planning daarvan zorgvuldig werd beheerd
om strikte termijnen te halen.
De ambi e van het project was om gebruik te maken van een reeks loca es in de stad, wat de communica e en
coördina e - zowel vóór als op de dag van het evenement - ingewikkelder maakte voor de jongeren die deze
ac viteiten planden.
Een van de uitdagingen was dat de deelnemers moesten voldoen aan criteria voor het verkrijgen van o ciële
accredita e op het gebied van projectmanagement en evenementencoördina e. Dat was een afzonderlijke
graadmeter voor succes die moest worden bereikt, los van het succes van de evenementen zelf. Dit vereiste dat
de jongeren die de evenementen planden, zorgvuldigheid in acht namen bij het bijhouden van hun dossiers en
bewijzen.
De coördina e van het aantal evenementen dat gelijk jdig op die dag zou plaatsvinden, was een uitdaging die
het Bas on-team met planning en doelgerichte coördina e aan moest gaan. Het succes was zeker af te meten
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aan het aantal Fes valgangers dat op de dag betrokken was - met ongeveer 1000 deelnemers op de dag over de
verschillende ac viteiten.
Het project kreeg zeer posi eve aandacht in de lokale media en op de sociale media en er werd een tastbare
posi viteit rond het evenement achtergelaten als een nalatenschap, waarvan de organisatoren hopen dat ze
volgend jaar met een soortgelijk evenement zullen kunnen terugkeren om voort te bouwen op het succes van
dit project
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Joe Carlin
Adres : Zenuwcentrum Contactpersoon : Joe Carlin Telefoon : 44 2871 260562
E-mail : j.carlin@nervecentre.org
Sociale media :h ps://reimagineremakereplay.org/blog/new-derry-youth-fes val- ter-viering-van-de-staderfenis/
h ps://reimagineremakereplay.org/blog/bas on-banter-young-people-take-over- derrys-bouwt-erfgoed/
Twi er: h ps://twi er.com/ReimagineRemake h ps://facebook.com/ReimagineRemakeReplay h ps://
instagram.com/ReimagineRemakeReplay
Met een Instagram-account kunt u de onderstaande link openen voor de Instagram-highlights:
h ps://www.instagram.com/stories/highlights/18018921487231903/
Website : h ps://reimagineremakereplay

2.

Fabsocial

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Toegang tot digitale fabricage/gedistribueerde fabricage ten bate van de Gemeenschap

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
FabSocial Shantallow wil een aanjager zijn van nieuwe ideeën en de lokale gemeenschap aanmoedigen om
crea eve oplossingen te ontwikkelen om aan haar behoe en te voldoen en kansen te benu en door digitale /
produc evaardigheden, ondernemerschap en sociaal ondernemerschap te bevorderen.

Beschrij ACTIVITEITEN
FabSocial is een belangrijke gemeenschapsbron - die een grote verscheidenheid aan digitale
fabricageapparatuur (3D-printers, lasersnijders, vinylsnijders en een Shopbot voor de produc e van meubels)
aanbiedt aan bewoners die hun ideeën tot leven willen brengen, nieuwe technologieën willen omarmen, kennis
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willen delen, vaardigheden (waaronder inzetbare vaardigheden) willen ontwikkelen, willen netwerken voortbouwend op het concept van een leven lang leren en vaardigheden/loopbaanverbetering door middel van
proefsessies, training en geaccrediteerde cursussen.
IMPACT CULTURELE WAARDE

FabSocial hee een brede gemeenschapsopdracht en werkt met de volgende programmaonderdelen.
- Wekelijkse drop-in faciliteit waar individuen (thuisuitvinders, mi-cro ondernemers,
thuisverbeteraars, kunstenaars, studenten en werkzoekenden) en groepen uit de lokale
gemeenschap gra s toegang hebben tot Digital Fabrica on technologie voor persoonlijk
gebruik of om lokale bedrijven te ondersteunen.
- Opleidingsprogramma's - aanleren van nieuwe technieken voor productontwerp, fabricage en
ontwikkeling met behulp van 3D-printers, vinylsnijders enz.
- Samenwerkingsprojecten met lokale partners maken gebruik van digitale fabricagetechnologie bijvoorbeeld samenwerking met de Leafair Men's Shed, het TEAMWORKs-ini a ef in
Shantallow, RCD's 4 R's [Recycling]-project in het Pennyburn Industrial Estate, om nieuwe
ini a even te genereren en sociale behoe en aan te pakken.
- Scholenprogramma's - met de nabijheid van veel plaatselijke scholen (17 alleen al in Gtr
Shantallow),
- Business / Social Enterprise - ondersteuning van bestaande bedrijven en oprich ng van nieuwe
sociale ondernemingen in het uiterste noorden. Het opkomende gebied van gedistribueerde
produc e biedt een belangrijke economische mogelijkheid die de projectpartners graag willen
benu en.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Als enige gemeenschapsfaciliteit in zijn soort in Derry met digitale fabricagetechnologieën, bedient Fabsocial
een grote verscheidenheid aan gebruikersgroepen. Shantallow is de grootste woonwijk in Derry, dus er is een
grote vraag naar de faciliteiten van Fabsocial. Het benu en van de commerciële mogelijkheden die Distributed
Manufacturing biedt, is de belangrijkste uitdaging van dit bedrijfsmodel.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Fabsocial
Adres: Northside Shopping Centre, Shantallow, Glengallaigh Road, Derry. BT48 8NN
Contactpersoon : Rachel Du y Telefoon: 0044 28 71 368173
E-mail : rachel@playtrail.com
Website :www.shantallow.net/fabsocial-skeoge

3.

Hive Studio
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VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

Digitale betrokkenheid / Crea eve industrieën
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Hive wil het niveau van digitale inclusie in de gemeenschap verhogen en moedigt iedereen met interesse in
crea eve digitale technologie aan om mee te komen doen aan trainingen in digitale vaardigheden. Hive
ondersteunt nieuwe bedrijven, s muleert sociaal ondernemerschap en ondernemerschap binnen de
gemeenschapsgebieden.
Hive biedt gra s IT-advies en begeleiding bij een reeks technische en digitale problemen - of het nu gaat om
beginnende IT'ers die problemen hebben met e-mail, Skype, online aankopen, virusproblemen,
internetbeveiliging, problemen met mobiele telefoons/laptops/algemene apparaten, wi verbindingsproblemen, enz.
Hive ondersteunt ook graag lokale inheemse bedrijven met hun digitale work ow, ontwerp-/
marke ngbehoe en of online systemen.
Beschrij ACTIVITEITEN
Hive levert een reeks commerciële en gesubsidieerde digitale diensten aan de gemeenschap en lokale bedrijven
in Derry. Hive biedt de volgende diensten aan:

• Smart Home ondersteunende technologie
• Gra sch ontwerp
• Web/App Ontwerp
• Uitgeven/EPublishing (crea e van inhoud, proe ezen, redigeren, zetwerk, omslagontwerp, distribu e enz.)
• Print Management (Al het benodigde drukwerk: Flyers, brochures, bannerstands, kaarten, groot formaat,
boeken, adverten es etc)

• Film/Video Produc e
• Drone-fotogra e/video
• Digitaal scannen/archiveren/behandelen & OCR
• Reclame/Marke ng/Sociale Media Marke ng
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• Digitaal engagement (Jeugdprojecten / Muziekprogramma's / Re-imaging / Crea eve industrieën / STEM /
Gaming / Videoprojecten)

• Visual Art & Exhibi on Design (Speciailising in erfgoed projecten / info-panelen)
• Toegang tot ons uitgebreide beeldarchief
IMPACT CULTURELE WAARDE
Hive is een gemeenschapscentrum van onschatbare waarde dat al een aanzienlijke invloed hee gehad op het
leven van veel mensen in een gebied met hoge werkloosheid. De faciliteiten van de Hive Studio, die geves gd
zijn in het winkelcentrum Rath Mor in het hart van de wijk Creggan, een van de grootste arbeiderswijken in
Derry, worden gebruikt door een breed scala van groepen binnen de gemeenschap, waaronder jongeren die
zich niet aangetrokken voelen tot de tradi onele jeugdvoorzieningen. Hive ontwikkelt de capaciteiten en
digitale vaardigheden van jongeren in de wijk Creggan en biedt toegang tot de modernste technologieën die
buiten het stadscentrum van Derry nergens anders beschikbaar zijn.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
De medewerkers van de Hive zijn IT-experts en digitale professionals met een breed scala aan vaardigheden in
de sector en dit is een belangrijke factor geweest in het succes van de sociale onderneming. Het brede scala
aan faciliteiten en technologieën van de Hive is ook erg in trek bij de lokale gemeenschap. Aan deze vraag
voldoen is vaak de grootste uitdaging voor de Hive.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Hive Studio
Adres: Rath Mor Centre, Bligh's Lane, Creggan, Derry. BT48 OLZ
Contactpersoon : Kevin Hippsley
Telefoon: 0044 28 71 277487
E-mail : info@hivestudio.org
Website : www.hivestudio.org

4.

Liberty Consor um

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

Liberty Consor um is een sociale onderneming die jongeren met speciale onderwijsbehoe en ondersteunt bij
het ontwikkelen van opleidingen en ervaringsmogelijkheden die hun inzetbaarheid, zelfvertrouwen en sociale
integra e verbeteren. Liberty exploiteert ook een speelpark dat wordt gedeeld met een speciale school. Dit
park brengt gewone en speciale jongeren en hun gezinnen samen in gezamenlijke spel- en sociale ervaringen
om de integra e en het begrip van alle vaardigheidsniveaus te bevorderen.
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Beschrij ACTIVITEITEN
Liberty Consor um oorspronkelijk opgericht voor de ontwikkeling en exploita e van een gemeenschappelijk
speelpark op het terrein van een speciale school in Derry, N.
Ierland. De Playtrail creëert een veilige ruimte voor jongeren in een stedelijke omgeving om met elkaar en met
de natuur in contact te komen in een eco-omgeving die bestaat uit volkstuintjes, een mini stadsboerderij en een
reeks veilige en zintuiglijke speeltoestellen.
In de afgelopen en jaar is Liberty uitgebreid met een overdekt openlucht auditorium voor culturele
evenementen voor jongeren en de gemeenschap, een eco basis educa ef centrum voor tuinbouw en
milieuonderwijs, een digitaal boerderijproject, een sociaal ondernemingscafé en een substan eel
opleidingsaanbod voor jongeren met een handicap om sociale en inzetbaarheidsresultaten te ontwikkelen.
IMPACT CULTURELE WAARDE

Liberty is uitgegroeid tot een van NI's meest geves gde en gerespecteerde sociale ondernemingen en is sinds
de oprich ng jaar na jaar gegroeid. Liberty hee enkele duizenden jongeren met een handicap ondersteund bij
het ontwikkelen van vaardigheden en accredita es en hee enduizenden mensen ontvangen op de Playtrail
en haar evenementen.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Liberty hee gepro teerd van zeer dynamisch leiderschap en een hoog niveau van integra e met het
overheidsbeleid in Noord-Ierland. Het project geniet een zeer goede reputa e en wordt gezien als een zeer
posi eve aanvulling op de plaatselijke gemeenschap.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact : Adres: Contactpersoon : Telefoon:
E-mail : Sociale media: Twi er:
Website : h p://libertyconsor um.org.uk/

5.

Na onale Musea NI Reimagine Remake Replay: Golven maken
evenement

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
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Het doel van het evenement was een reizende museumtentoonstelling te vieren die werd georganiseerd door
het Ulster Museum, het Na onaal Museum van Noord-Ierland. De rondreizende tentoonstelling was gericht op
een viering van het medium Music Album Art. Het evenement zelf was bedoeld om nieuwe bezoekers naar het
museum te lokken, na de normale openingsuren, en om de bezoekers het museum hopelijk in een heel ander
licht te laten zien.
DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het evenement werd volledig gepland door deelnemers binnen het grotere Reimagine Remake Replay-project
dat binnen het NMNI wordt uitgevoerd.
Het evenement moest door de jongeren zelf worden bedacht, gepland en geleid. Het doel was niet alleen het
evenement zelf tot een succes te maken, maar ook het publiek meer bij het museum te betrekken.
Het had ook tot doel de deelnemers bij te scholen in Event Management. Er waren 15 deelnemers, elk in de
lee ijdsgroep 16-25 jaar. Het evenement dat zij planden, had tot doel meer bezoekers naar het museum te
lokken:
- Eerdere evenementen die door het personeel van het museum zelf werden georganiseerd, hadden bij eerdere
gelegenheden twee groepen van respec evelijk 20 en 200 mensen getrokken.
- De jongeren kregen de opdracht te proberen het pro el van dit soort nachtelijke evenementen in het Museum
te verbeteren.
Beschrij ACTIVITEITEN
De deelnemers werden in teams verdeeld.
Eén team keek naar gra sch ontwerp en reclame.
Eén team keek naar Marke ng - dieidealt met PR, Radio optredens en tradi onele Nieuwsmedia.
Het produc eteam hield zich bezig met organisa es van derden, zoals barpersoneel, muzikanten en beveiliging.
Het team hee zich gericht tot professionals in de evenementensector om hen van week tot week te trainen in
de vaardigheden die nodig zijn om het evenement succesvol te laten verlopen.
De ac viteiten op de avond van het evenement bestonden uit workshops samen tekenen, Album Art green
screen fotogra e, virtual reality games met een muziekthema, interac eve muziekspellen, een onderwater
Rave tunnel & twee live optredens van muzikanten met extra DJ sets. Mensen konden ook deelnemen aan een
aantal crea eve Fabirca on ac viteiten om hun eigen gepersonaliseerde tassen te maken om mee te nemen.
De jongeren kregen de vrije hand om zo crea ef mogelijk te zijn met het programma van evenementen om het
evenement zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor poten ële klanten.
IMPACT CULTURELE WAARDE

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

fi

ft

ti

ti

ft

ti

ft

57

Het museum realiseerde zich na het evenement, dat uiteindelijk 900 bezoekers trok (een enorme s jging ten
opzichte van de eerdere aantallen bezoekers voor museumevenementen op de late avond) dat het aanpassen
van de perameters voor een museumevenement een ongeloo ijk posi ef e ect kan hebben op de
betrokkenheid.
Het Ulster Museum was zeer verbaasd over de kwaliteit van het publiciteitsmateriaal dat door de jonge
deelnemers voor het evenement was gemaakt en hee de taak op zich genomen om na te denken over de aard
en de inhoud van hun eigen publiciteit voor de toekomst en lering te trekken uit de lessen die zij hieruit hebben
getrokken. Veel jongeren zijn door deze ervaring aangemoedigd.
De trots over wat zij voor elkaar hebben gekregen, gezien de aanzienlijke toename van de betrokkenheid van de
bezoekers als gevolg van hun inspanningen, was tastbaar. Een aantal van hen hee zelfs de wens geuit om
carrière te maken in event management als gevolg daarvan.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Er was veel onverwachte bureaucra sche rompslomp, die van geval tot geval moest worden aangepakt.
De coördina e van het project gedurende de geplande zeven weken was een uitdaging, net als de coördina e
van het aantal mensen dat betrokken was bij en deelnam aan het evenement op de avond zelf. Al het personeel
van het museum moest die avond dienst doen, zodat de deelnemers moesten plannen en samenwerken met
personeelsleden van een organisa e waarover zij geen controle hadden.
Een uitdaging waartegen moeilijk te beschermen was, was het aantal aanwezigen op de avond zelf. Gelukkig
was dat op de avond zelf geen probleem, want het aantal aanwezigen overtrof de verwach ngen.
De deelnemers aan het event management-proces waren gedurende het hele proces volledig betrokken en
gemo veerd.
Zij legden de nodige contacten en maakten zich nieuwe vaardigheden eigen om de planning van het evenement
vlekkeloos te laten verlopen.
Op de avond van het evenement was er volledige betrokkenheid van de patron bij de geplande ac viteiten, de
aantallen overtro en de verwach ngen en de mondelinge feedback was enorm posi ef.
De eigen verwach ngen van het Museum voor het evenement waren overtro en. De CEO van het Museum was
dankbaar voor dit succes.
Zij hebben bij nader inzien de waarde erkend van een eenmalige showcase-ac viteit, om de betrokkenheid te
vergroten, in plaats van eenvoudigweg hun deuren te openen, zonder uitgebreid programma, in de hoop dat de
mensen zullen komen.
Zij zijn nu van plan om soortgelijke evenementen elke maand te houden om de mate van betrokkenheid te
behouden.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Contact :Emma McAleer
Adres: NMNI, Ulster Museum, Stranmills Road, Belfast Contactpersoon: Emma McAleer
Telefoon: +44 2890 428 428
E-mail : emma.mcaleer@nmni.com
Sociale media: Facebook.com/reimagineremakereplay Twi er: twi er.com/reimagineremake
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Website : www.reimagineremakereplay.org Insta: Instagram.com/reimagineremakereplay

.

Verzameling van goede praktijken van jeugdcentra uit Epirus
(Griekenland)

1.

EcoMuseum Zagori

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)
Bescherming van het milieu en het cultureel erfgoed
59

ti

-

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
EcoMuseum Zagori werd opgericht met als doel de bescherming en exploita e van het natuurlijk en cultureel
erfgoed van het Zagori-gebied in Epirus, Griekenland, ten behoeve van de plaatselijke ontwikkeling te beheren.
Het centrale uitgangspunt is dat de monumenten van een gebied in situ moeten blijven als een levend bewijs
van een speci ek jdperk.
De statutaire doelstellingen zijn: de culturele, sociale, demogra sche en economische ontwikkeling van het
gebied en de bescherming en bevordering van zijn natuurlijke omgeving.
Beschrij ACTIVITEITEN
Bezoekers van het EcoMuseum Zagori leren over verschillende aspecten van het sociale leven, de
produk eprocessen en de sociaal-economische en natuurlijke geschiedenis van de streek. Tegelijker jd krijgen
zij de gelegenheid om de geestelijke, sociale en economische evolu e van de plaatselijke bevolking te
interpreteren, die rechtstreeks verband houdt met de natuurlijke omgeving en het e ect daarvan op de
bepaling van haar iden teit. De belangrijkste ac viteiten van het EcoMuseum Zagori zijn:
*Ontwikkeling van een netwerk van wandelpaden in Zagori
*Bescherming van heilige bossen
*Promo e van geotoerisme door het organiseren van openbare seminaries en geotrails
*Cer

cering van hun teamleden als Interpreta e Gidsen

* Ontwikkeling van de technische capaciteiten van hun teamleden, waarbij de nadruk ligt op de rol van de
nieuwe technologieën en de organisa e van programma's voor het behoud van het immateriële erfgoed. De
studie van hun interdisciplinair wetenschappelijk team is toegespitst op de droge-steentechniek.
IMPACT CULTURELE WAARDE

De bezoekers leren er de verschillende aspecten van het sociale leven, de produc eprocessen en de sociaaleconomische en natuurlijke geschiedenis van de streek kennen. Het is dus "open" en "levend" en s muleert de
interac e met de bezoekers. Ondertussen interpreteert het het spirituele,
de sociale en economische ontwikkeling van de plaatselijke bevolking, die rechtstreeks verband houdt met de
natuurlijke omgeving en het e ect daarvan op de bepaling van haar iden teit. De reikwijdte van het museum
strekt zich uit tot alle lokale goederen en de lokale gemeenschap.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
EcoMuseum is gebaseerd op de synergie van overheids- en plaatselijke organisa es, de inwoners van Zagori en
haar bezoekers. Dit organisa emodel creëert bewustwording en ac veert de hele gemeenschap, door zaken als
het behoud van het culturele erfgoed van het gebied en de bescherming van het milieu te bevorderen. Op dit
moment is het EcoMuseum Zagori een van de
bekendste eco-musea in Griekenland.
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LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Georgia Kanellopoulou T. (+30) 6951 161409
Panagiota Koutsoukou T. (+30) 6977 391498
e-mail: ecomuseumzagori@gmail.com www.ecomuseumzagori.gr

2.

Brace

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Ontwikkeling van de sociale en emo onele intelligen e van personen

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het hoofddoel van BRACE is de ontwikkeling van opleidingsprogramma's gericht op mensen en de uitdaging van
sociale verandering. De organisa e ondersteunt en inspireert leerkrachten en verzorgers van alle kinderen, of
ze nu tot een speciale, kwetsbare groep behoren of niet. Via een verzorger worden meerdere voordelen
bereikt, aangezien het e ect van de interven e wordt verspreid over het grote aantal mensen in nood.
Bovendien steunt en s muleert BRACE elk kind afzonderlijk, zodat het de middelen krijgt om te voorkomen dat
het in armoede vervalt en sociaal wordt buitengesloten.
Beschrij ACTIVITEITEN
Brace transformeert één familie per keer in Griekenland door zorgverleners (ouders, psychologen,
maatschappelijk werkers, leraren, verpleegkundigen) de nodige begeleiding, training, coaching en algemene
steun en vaardigheden aan te bieden om om te gaan met personen in "crisis" en pos rauma. De belangrijkste
programma's die zij aanbieden:
BRACE biedt 25 verschillende Marte Mateo-cursussen en diverse opleidingsprogramma's aan die gericht
zijn op het herstel van de natuurlijke ontwikkeling en de dialoog.
In de programma's van A atoun leren kinderen over zichzelf, kinderrechten, sparen, nanciële
basisbegrippen, en ondernemen. Op dit moment biedt BRACE 3 A atoun-programma's aan.
Nourishing the Child's Brain - dit programma gee ouders van kinderen de kennis over de func e en
con gura e van de hersenen en helpt ouders de behoe en van hun kind te begrijpen.
Nourishing the Teenager's Mind - dit programma is gericht op het scheppen van voorwaarden voor
samenwerking en gezamenlijke oplossing van problemen door eners te leren hoe zij hechte en
duurzame rela es tot stand kunnen brengen en hoe zij problemen op het gebied van seks en drugs
kunnen aanpakken.
De ouderschool "Stand by me" legt de nadruk op de opvoeding van de ouders om een veilige band tussen hen
en hun kind te ontwikkelen.
IMPACT CULTURELE WAARDE
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Brace transformeert één familie per keer in Griekenland door zorgverleners (ouders, psychologen,
maatschappelijk werkers, leraren, verpleegkundigen) de nodige begeleiding, training, coaching en algemene
steun en vaardigheden aan te bieden om om te gaan met personen in "crisis" en pos rauma. De belangrijkste
programma's die zij aanbieden:
BRACE biedt 25 verschillende Marte Mateo-cursussen en diverse opleidingsprogramma's aan die gericht
zijn op het herstel van de natuurlijke ontwikkeling en de dialoog.
In de programma's van A atoun leren kinderen over zichzelf, kinderrechten, sparen, nanciële
basisbegrippen, en ondernemen. Op dit moment biedt BRACE 3 A atoun-programma's aan.
Nourishing the Child's Brain - dit programma gee ouders van kinderen de kennis over de func e en
con gura e van de hersenen en helpt ouders de behoe en van hun kind te begrijpen.
Nourishing the Teenager's Mind - dit programma is gericht op het scheppen van voorwaarden voor
samenwerking en gezamenlijke oplossing van problemen door eners te leren hoe zij hechte en
duurzame rela es tot stand kunnen brengen en hoe zij problemen op het gebied van seks en drugs
kunnen aanpakken.
De ouderschool "Stand by me" legt de nadruk op de opvoeding van de ouders om een veilige band tussen hen
en hun kind te ontwikkelen.
ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Brace is een innova eve sociale onderneming in Griekenland die onderwijs aanbiedt dat nog niet eerder in
Griekenland is aangeboden, althans niet in die mate en niet met aandacht voor verschillende soorten
zorgverleners. Als lid van een wereldwijd bekende NGO
A atoun, dat gespecialiseerd is op hun gebied, is een grote presta e die vernieuwende programma's naar
Griekenland brengt.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Tel +30 210 61 40109
E-mail: info@brace.org.gr
Sociale media: h ps://www.facebook.com/brace.sce h ps://twi er.com/bracesce
Website: h p://www.brace.org.gr/?lang=en

3.

Myr llo Café

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Café, inslui ng van achtergestelden, kunst.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het hoofddoel van Myr llo Cafe is het bevorderen van de integra e van gehandicapten en kansarmen in de
samenleving en de doelstellingen zijn:
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- De kansarmen ondersteunen, door hen de mogelijkheid te bieden om op een dynamische manier in de wereld
en in echt, produc ef werk te stappen
- Een alterna ef bieden voor "speciale" onderwijsinstellingen met een aantal bijzondere capaciteiten voor
individuen
- De meest bevoorrechten aanmoedigen om samen te werken met de minder bevoorrechten
- De samenleving bewuster maken van de manier waarop moet worden omgegaan met personen met
bijzondere behoe en
- Kunstenaars kansen bieden om het culturele pro el van stedelijke gebieden te veranderen
Beschrij ACTIVITEITEN
Het Myr llo Café biedt een opleiding aan voor kansarme mensen om voorbereid te worden op een entree op
de arbeidsmarkt. De opleiding omvat:
- Muziektherapie, groepspsychotherapie, individuele begeleiding, spraak- en gedachtenbeheersing, crea ef
denken en literatuur, dramatherapie en prak sche rekenkunde
- Prak sche opleiding in het bereiden van voedsel, bediening aan tafel en aan de toonbank en ook
prak jkervaring in door de cursisten gekozen commerciële gelegenheden.
Het opleidingsprogramma berust op drie hoofdprincipes: ervaren en begrijpen; verantwoordelijkheden op zich
nemen en ini a even nemen; samenwerken en crea viteit ontwikkelen. Om deze redenen is een groot deel
van het dagelijks beheer van de Café-onderneming Myr llo gedelegeerd aan degenen die er werken, zodat het
geleidelijk een zelfvoorzienende en zel eheerde sociale onderneming kan worden.

IMPACT CULTURELE WAARDE

De belangrijkste beguns gden zijn het personeel in loondienst, dat bestaat uit kwetsbare mensen of mensen
die vroeger geen werk hadden; de mensen met leermoeilijkheden die een opleiding volgen en de
arbeidsmarkt betreden; de vrijwilligers, zowel omdat zij veel kunnen leren van hun gehandicapte
medemensen als omdat je in het leven ontvangt wat je gee ; de kunstenaars en therapeuten die met Myr llo
werken; de lokale en bredere gemeenschap die een dynamische manier ervaart en deelneemt om mensen
met speciale behoe en te betrekken bij werk, sociaal leven, onderwijs, kunst en culturele evenementen.
Myr llo Cafe hee de Social Business Excellence Award- Social Enterprise of the Year 2014 ontvangen.
actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Een groot deel van het dagelijks beheer van de Myr llo Café Enterprise is gedelegeerd aan de mensen die er
werken, zodat het een zelfvoorzienende en zel eheerde sociale onderneming aan het worden is. Fr
Griekenland, dit is een vernieuwende aanpak voor de integra e van kansarme mensen in onze samenleving.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Telefoonnummer: +30 21 1012 3176
E-mail: myr llocafe@gmail.com
h ps://www.facebook.com/Myr llo/ meline h p://www.myr llocafe.gr/
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Kalloni - Kellia

VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu.

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
De belangrijkste doelstellingen van deze sociale onderneming zijn het nastreven van collec ef voordeel en het
dienen van de sociale belangen in termen van duurzame ontwikkeling. De sociale onderneming Kalloni-Kellia
hee met name tot doel producten en diensten te produceren voor de bevrediging van collec eve behoe en
(cultuur, milieu, ecologie, onderwijs, openbaar nut, ontwikkeling van lokale producten, instandhouding van
tradi onele ac viteiten en beroepen, enz. ) die het lokale en collec eve belang, de werkgelegenheid, de
versterking van de sociale samenhang en de lokale/regionale ontwikkeling bevorderen.
Beschrij ACTIVITEITEN

Hun voornaamste ac viteiten omva en:
Recycling van afval (papier, plas c, glas, aluminium, enz.)
Beheer van biomassa voor de produc e van compost en bakolie voor de produc e van biodiesel
Het opze en van energiecentrales in verschillende vormen, zoals windenergie - geothermische energie zonne-energie, enz.
Promo e van lokale producten en goederen, gestandaardiseerde coöpera eve producten (vers fruit,
groenten, enz.)
Organisa e van bewustmakingsac es voor de plaatselijke gemeenschap over bovengenoemde
onderwerpen
Organisa e van opleidingsprogramma's over de hierboven genoemde onderwerpen
Deelname aan samenwerkingsnetwerken met tegenhangers in Griekenland en Europa voor het
organiseren van ac es
Samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen met het oog op het organiseren van
onderzoeksprogramma's en het bevorderen van innova eve oplossingen.
IMPACT CULTURELE WAARDE

Kalloni- Kellia hee 15,5 ton papier, 28 ton glas, 180 kilo aluminium, 11 ton plas c zakken, 17,5 ton plas c
essen en 50 ton gebruikte olijfolie gerecycleerd. Zij hebben bijgedragen aan regionale energiebesparing,
vermindering van CO2 en bevordering van het onderwijs.
Hun sociale onderneming werd erkend als de meest innova eve sociale onderneming van het land en won de
Innova on Award.
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4.

ACTOREN VAN SUCCES EN UITDAGINGEN (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
De sleutel tot hun succes is hun liefde voor het milieu, hun eiland (Tinos) en zijn inwoners. Ze hebben een
verscheidenheid aan onderwerpen die hen bezighouden en hun ac viteiten zijn goed georganiseerd. Innova e
is het basiskenmerk van hun bedrijf en ondanks het feit dat ze zich in het begin van het opze en van hun
sociale onderneming weinig bewust waren van milieukwes es, zijn ze daarin geslaagd en hebben ze erkenning
en prijzen gekregen.
LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Telefoonnummer: +30 694 4638581
E-mail: koinsepkalloni@gmail.com
Sociale media: h ps://www.facebook.com/Koinsep-Kalloni-Kellia-Tinos-489744441147598/
Website: h p://kalloni- nos.gr/

5. Wijs Griekenland
VELD THEMA ( b.v. : Milieuvraagstukken / Handicap / Voeding / NTIC / Duurzame consump e / Stedelijke
ontwikkeling / Cultureel erfgoed...)

-

Voedsel en steun voor minderbedeelden

DOEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMING / SOCIALE ENTREPRISE / CULTUREEL
EVENEMENT
Het belangrijkste doel van Wise Greece is de consumenten wereldwijd bewuster en verantwoordelijker te
maken en kansarme mensen te steunen.
Hun doelstellingen zijn consumenten over de hele wereld ertoe aan te ze en voedingsmiddelen van
topkwaliteit te omarmen, het gezonde mediterrane dieet te volgen en te integreren in hun dagelijks leven en te
voorzien in de basisvoedselbehoe en van liefdadigheidsinstellingen en non-pro torganisa es die daklozen,
kinderen en bejaarden ondersteunen.
Beschrij ACTIVITEITEN

Wise Greece hee een dubbele missie: zij selecteert de beste Griekse producten en plaatst deze op
verschillende verkooppunten in Griekenland en daarbuiten. Door een reeks gezamenlijke inspanningen
promoot Wise Greece de producten en de voordelen van het mediterrane dieet, met het oog op bewustmaking
en warme steun van ontvankelijke consumenten over de hele wereld.
Griekse producenten doneren een percentage van hun verkoop aan Wise Greece, om te voorzien in de
basisvoedselbehoe en van
Liefdadigheidsinstellingen en non-pro torganisa es die daklozen, kinderen en bejaarden steunen.
IMPACT CULTURELE WAARDE
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Wise Greece hee in de wedstrijd "Startup Greece Awards 2016" een prijs ontvangen voor duurzaam
ondernemen en ontwikkeling, gebaseerd op maatschappelijke verantwoordelijkheid. In een andere wedstrijd,
die in 2015 werd georganiseerd door de Burgerbeweging en de Griekse Begeleidingsvereniging, werd "Wise
Greece" bekroond met de "Models of Excellence 2015″, voor het op een innova eve manier voorzien in sociale
behoe en en het dienen van het algemeen belang en het algemeen welzijn ten behoeve van de gemeenschap.
actoren van het succes en uitdagingen (inclusief uitdaging van het bedrijfsmodel)
Hun team is waarschijnlijk de sleutelfactor voor hun succes - zij worden aangevuld met specialisten op
verschillende belangrijke vakgebieden om hun doelstellingen te bereiken (voedingsspecialisten, koks,
kwaliteitszorg, marke ng, verkoop, enz.)
Een andere belangrijke factor voor succes is het feit dat zij hun producten niet alleen in Griekenland, maar ook
in het VK, Duitsland, Polen, Litouwen, Nederland, Zweden, New York en ook online hebben geplaatst.

LINKS VOOR MEER INFORMATIE (website / sociale media ...)
Telefoonnummer (+30) 213 027 6559
E-mail: info@wisegreece.com h p://www.en.wisegreece.com/ h ps://www.facebook.com/WiseGreece
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CONCLUSIES
Zoals u ziet, is sociaal of cultureel ondernemerschap en sociale economie een mul dimensionele beweging,
met verschillende realiteiten naar gelang van de plaats van handeling, maar ook naar gelang van het probleem
dat zij tracht op te lossen. Toch maakt het gebruik van de economie en hee het veel gelijkenissen in de
stappen die moeten worden doorlopen als een algemene onderneming. Onthoud en wees sterk over uw sociale
impact - dit zal u helpen om uitdagingen aan te gaan en duurzame ontwikkeling te creëren.
De diversiteit van de beweging van sociaal ondernemen is een sterkte, omdat zij voorwaarden voor innova e
mogelijk maakt en antwoorden op verschillende problemen creëert.
« Om de armoede en de gebreken van de economische crisis in onze samenleving te overwinnen, moeten wij
ons een beeld vormen van ons sociale leven. We moeten onze geest vrijmaken, ons voorstellen wat nog nooit is
gebeurd en sociale c e schrijven. We moeten ons dingen voorstellen om ze te laten gebeuren. Als je het je
niet verbeeldt, zal het nooit gebeuren. "Muhammad Yunus
Wij hopen dat deze gids u door de eerste stappen zal helpen en u zal aanmoedigen om een changemaker te
worden; het is jd om dingen te laten gebeuren!
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Dit project wordt ge nancierd door de Europese Commissie.
Deze publica e gee uitsluitend het standpunt van de auteur
weer; de Commissie/Na onale Agentschappen kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel
wordt gemaakt van de informa e die erin is vervat.

De "Best Prac ce collec on in entrepreneurship within social /
cultural eld" is ontwikkeld in het kader van Erasmus+ KA2
Strategisch Partnerschap voor Volwasseneneduca e Project
"Borders in the Mind" (Project no. 2018-1-ES01-KA204-050833)
en het is gelicenseerd onder een Crea ve Commons.
Naamsvermelding-NietCommercieelGelijkDelen4.0Interna onale Licen e.
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