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Kwaliteitslabel 

Wat doet het adviesagentschap? 
Tracé Brussel vzw is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als adviesagentschap sociale 
economie. Het adviesagentschap biedt ondersteuning en advies aan projecten in Brussel die actief 
zijn in de sociale economie of die potentieel hebben voor sociale economie.  

Wie is de doelgroep? 
In de eerste plaats ondersteunt het adviesagentschap alle sociale economie projecten die een 
erkenning als sociale onderneming beogen, ongeacht hun sociaal-maatschappelijk doel of 
economisch project. Het adviesagentschap gaat ook actief op zoek naar projecten met potentieel 
voor sociale economie. Gezien de missie van Tracé Brussel vzw voornamelijk gericht is op 
professionele inschakeling, blijft ook bij het adviesagentschap de focus liggen op projecten die de 
socio-professionele inschakeling van kwetsbare werkzoekenden beogen. Het adviesagentschap 
moedigt erkende sociale ondernemingen aan om tevens in te zetten op duurzame tewerkstelling 
van een kwetsbaar doelpubliek en, waar mogelijk, een aanvraag in te dienen voor een sociaal 
inschakelingsproject. Tenslotte blijft het adviesagentschap reeds gemandateerde 
inschakelingsondernemingen ondersteunen bij de uitvoering van hun project.  
 

Welke begeleiding biedt het adviesagentschap aan?  
• Begeleiding bij het integreren van een sociale economie aspect binnen de organisatie; 

• Uitleg over het wetgevend kader voor sociale economie, de verschillende 
tewerkstellingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 

• Begeleiding bij het indienen van erkenningsaanvraag als sociale onderneming of een 
mandaataanvraag voor een sociaal inschakelingsproject;  

• Ondersteuning bij de uitvoering van een inschakelingsproject en alle aspecten die hieraan 
verbonden zijn (instroom, uitstroom, opleiding, administratie,…);  

• Ondersteuning bij het opbouwen van partnerschappen door o.a. het faciliteren van 
platformacties en netwerkmomenten; 

• Aanbod van collectieve activiteiten zoals infosessies, netwerkmomenten, vormingen, … 

• Instaan als bemiddelaar en bruggenbouwer bij de verschillende publieke instellingen in 
Brussel (Gewest, Actiris, OCMWs, VGC, …) 

• Ondersteuning bij de promotie van de sociale economie bij een breder publiek;  

Hoe werkt zo’n begeleiding?  
1. Nadat de organisatie het adviesagentschap heeft gecontacteerd, wordt meestal een eerste 

afspraak ingepland waarbij de organisatie haar vraag verder kan toelichten en het 
adviesagentschap met de organisatie op zoek kan gaan naar de meest gepaste begeleiding. 
Het adviesagentschap licht het wetgevend kader toe voor de sociale economie en de 
verschillende mogelijkheden voor de organisatie in kwestie;  

2. Indien nodig wordt er verder opgevolgd, ofwel via een volgende afspraak of via mail of 
telefoon. Bij een erkenning- of mandaataanvraag, biedt het adviesagentschap aan om het 
aanvraagdossier van de organisatie na te lezen en eventuele feedback te geven;  
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3. Indien gewenst, wordt de organisatie opgenomen in het partnerbestand zodat het 
adviesagentschap de organisatie kan contacteren voor relevante vormingen, evenementen, 
projectoproepen (gericht op inschakeling);  

4. Waar nodig wordt doorverwezen naar externe expertise;  
 

 


