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Doeners.be is een zoekplatform
waar bedrijven uit de reguliere 
economie en overheden niet alleen 
de rijkdom en het aanbod van de 
sociale economie kunnen leren 
kennen, maar waar ze bovendien 
ook makkelijk de perfecte partner 
voor de job kunnen vinden. 

Een platform dat informeert, 
inspireert en connecteert.

Wat is doeners.be?



Wat is het doel?

Zoek Vind Win



Wat is het doel?

Zoek

Laat je inspireren en ga actief 

op zoek naar wat sociale economie 

voor jou kan betekenen. 



Wat is het doel?

Vind je ideale partner uit de sociale 

economie en neem gemakkelijk 

contact op voor een eerste 

kennismaking.
Vind



Wat is het doel?

Win erbij als bedrijf door je meer te 

focussen op je kerntaken en een 

meerwaarde te realiseren voor mens, 

milieu en maatschappij.
Win



Wie is de sociale economie?

• Maatwerkbedrijven

• Lokale diensteneconomie

• Arbeidszorginitiatieven

• Werkplekarchitecten 

• Cvba’s met in de statuten 
de doelstelling om de 
tewerkstelling te 
bevorderen van personen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt



Waarom doeners.be?

1. Samenwerken betekent win-win

2. Bedrijven uit de reguliere economie 

en overheden vinden niet altijd de 

weg naar bedrijven uit de sociale 

economie

3. Doeners verwijst naar alle straffe 

medewerkers aan de slag binnen de 

sociale economie, klaar om het werk 

uit je handen te nemen



Vanuit een gesprek met een ondernemer, believer in de sociale economie.

Nood aan een digitale toepassing om snel een sociale economie bedrijf in de 

buurt te vinden.

Hoe is doeners.be tot stand gekomen?

In samenwerking met de regisseurs sociale economie en:Een initiatief van:

met steun van



Zo goed als alle Vlaamse 

sociale-economiebedrijven 

terug te vinden op doeners.be

Naar een Belgisch platform? 

Afstemming met 

Waalse tegenhanger 

annuaire.economiesociale.be

Wat brengt de toekomst?

Vandaag Toekomst

https://annuaire.economiesociale.be/


Functionaliteiten:

• Zoekmachine centraal, zoeken kan op:

• Zoekterm

• Organisatie

• Hoofdcategorie

• Subcategorie

• Locatie (postcode, afstand en kaart)

• Contactname via o.a. contactformulier

• Prikbord: voor als er nog geen aanbod 
is voor een bepaalde vraag

• Getuigenissen

Hoe werkt het platform?



Wat verwachten we van jullie?

De sociale economie

• Registreer je organisatie op doeners.be/registratie! 

• Geef feedback, zodat we de website nog beter kunnen maken

Bedrijven en overheden

• Overweeg telkens de sociale economie bij het uitbesteden 
van opdrachten (ook innovatieve en cocreatie opdrachten)

• Werk je samen met sociale economie en ben je tevreden? 
Voeg een getuigenis in op doeners.be/getuigenissen

Iedereen

• Draag doeners.be mee uit: 
op social media, via tag op 
website en in handtekening 
e-mail, via je bedrijfssite, …



In samenwerking met de regisseurs sociale economie en:Een initiatief van: 

met steun van


