
Competenties voor de toekomst:  
de sociale economie is er klaar voor! 

Het B-WISE project heeft tot doel een  
Europese strategie te ontwikkelen die inspeelt 
op de competentiebehoeftes van Work 
Integration Social Enterprises (WISEs) als 
sector, in het bijzonder met betrekking tot 
digitale vaardigheden.

 

Grant Agreement:  
621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA-B



             

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen 
die werken aan de sociale en professionele integratie van 
werknemers met ondersteuningsbehoeften. WISEs vallen in 
Nederland onder de sociale economie en omvatten onder 
meer sociale firma’s en gemeentelijke sociale werkbedrijven 
die zich richten op het creëren van arbeidsplekken voor 
mensen met een arbeidsbeperking en kwetsbare groepen. 
WISEs vormen een belangrijke schakel in het economische 
systeem en hebben een sterk opleidingsaspect. Werknemers 
met ondersteunings-behoeften behoren tot uiteenlopende 
groepen: langdurig werklozen, mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking, ouderen, migranten, 
NEETS (Not in Education, Employment or Training –  
personen die geen opleiding of onderwijs volgen  
en niet aan het werk zijn) en andere  
personen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. 

WISEs? 

Het B-WISE project  
richt zich op de benodigde competenties van  

werknemers met ondersteuningsbehoeften, hun 
ondersteuners (zoals jobcoaches en begeleiders) en het 

management van WISEs. Het project bevordert ook de 
aantrekkelijkheid van de WISE-sector als ondernemingsvorm.  
Daarnaast maakt het project mensen bewust van het belang 

van het gebruik van digitale technologie als ondersteuning 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  



Het opstellen van een rapport om een 
overzicht te geven van de WISE-sector in 
heel Europa en de competentiebehoeftes 
in de sector vast te stellen.

Het in de praktijk brengen van deze 
curricula door ze in 13 landen te testen 
en te laten valideren door certificerings-
instanties.

Het belang onderstrepen van de inzet van 
digitale technologie als ondersteunings-
middel voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de 
WISE-sector als ondernemingsvorm te 
promoten.

Het ontwikkelen van drie opleidings- 
curricula om tegemoet te komen aan  
de competentiebehoeftes van de werk- 
nemers met een afstand tot de arbeids-
markt, hun begeleiders en managers.

Het ontwikkelen van een Europese 
strategie die ook na afloop van het 
project inspeelt op de competentie-
behoeftes in de WISE-sector.
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Om dit doel te bereiken en WISEs voor te bereiden op 
toekomstige uitdagingen, voert het project de volgende 
acties uit:



Het project wordt geleid door EASPD  
en ENSIE en omvat:  

16 sectorvertegen-
woordigers van WISEs

• EASPD (coördinator)
• ENSIE
• arbeit plus
• Lichtwerk
• Fundación ONCE
• RES - Réseau d’entreprises 

sociales
• NASOR – National 

Association of the Socially 
Responsible Employers

• ACT Group
• La fédération des 

entreprises d’insertion
• RISE Romania
• Ev Zin
• ŠENT
• Idee in Rete
• Social Entrepreneurship 

Association of Latvia
• De Omslag
• Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej 
 

13 opleidingsaanbieders

• JKU-Johannes Kepler 
Universität Linz

• Fundación Coremsa
• Excellia
• Faculty of Law in Zagreb 

University
• AFPA
• ADV Fundatia Alaturi de Voi
• Margarita
• Cene Štupar 
• AIAS Bologna onlus
• Samaritan Association of 

Latvia
• ROC van Amsterdam
• CERTES
• SCF - Scuola Centrale 

Formazione  

1 Europees onderzoeks-
instituut

• EURICSE – European 
Research Institute on 
Cooperatives and Social 
Enterprises 

https://www.easpd.eu
http://www.ensie.org
http://www.arbeitplus.at
http://www.lichtwerk.io
https://www.fundaciononce.es
http://www.resasbl.be
http://www.resasbl.be
https://www.nasor.bg/home
https://www.nasor.bg/home
https://www.nasor.bg/home
https://act-grupa.hr
http://www.lesentreprisesdinsertion.org
http://www.lesentreprisesdinsertion.org
https://www.koispe-euzin.gr
http://www.sent.si
https://www.ideeinrete.org
http://www.sua.lv
http://www.sua.lv
https://www.deomslag.nl
http://www.swr.pl
http://www.swr.pl
https://www.jku.at
https://www.jku.at
http://www.fundacioncoremsa.org/es
http://www.excellia.bg
https://www.pravo.unizg.hr/en/about
https://www.pravo.unizg.hr/en/about
https://www.afpa.fr
http://www.eeamargarita.gr
https://www.cene-stupar.si/sl/domov
http://www.aiasbo.it
http://samariesi.lv
http://samariesi.lv
http://www.rocva.nl
http://www.scformazione.org
http://www.scformazione.org
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu


€

De adviesraad van het project bestaat uit: 

7 EU-koepelorganisaties

• AAATE
• CECOP
• EDF
• EFVET
• EPR
• FESE/EFSE
• RREUSE

1 internationale organisatie

• Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO)

8 vertegenwoordigers  
van nationale en regionale 
autoriteiten

• TUV Hellas
• Regional Labour Office of 

Katowice
• POM West-Vlaanderen
• Groep Maatwerk
• City of Zagreb
• CIE
• ANOFM
• Agency of employment 

Bulgaria

Budget:  
€ 3.885.996,00 

 B-WISE project: 2021-2024

https://aaate.net
https://www.cecop.coop
https://www.edf-feph.org
https://www.efvet.org
https://www.epr.eu
https://www.efse.lu
https://www.rreuse.org
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.tuv-nord.com/gr/en/home
https://wupkatowice.praca.gov.pl
https://wupkatowice.praca.gov.pl
http://pomwvl.be
https://www.groepmaatwerk.be
https://www.zagreb.hr
http://www.bwiseproject.eu/project/advisory-board
https://www.anofm.ro
https://www.az.government.bg/en/pages/za-nas
https://www.az.government.bg/en/pages/za-nas
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