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SAMEN met onze 

medewerkers en onze 

partners willen we 

GROEIEN als 

persoon en als 

organisatie en

ONDERNEMEN voor 

mens en milieu



Lummen | 

Hechtel-Eksel | 

Genk | Kortenaken

LANDBOUW &  VOEDING
• land- en tuinbouw

• bakkerij (Kortenaken en Houthalen)

• productiekeuken

• distributie

• hoevewinkel

NATUUR & GROEN

HORECA & 

catering

HR | financiën | communicatie | facility | preventie 

organisatie



waar vind je ons



netwerkorganisatie





WHY?









WHY?









WHY?
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Wat 
doen 
we?



















Schreeuw om 
verandering





VAN NAAR



HOW?





Duurzaam ondernemen



Sociaal ondernemen



Wat is sociale economie?

• Duurzame tewerkstelling voor
kwetsbare groepen

• Impact op maatschappelijke
uitdagingen

• Transparante bedrijfsvoering

• Democratische besluitvorming

• Kwaliteitsvolle ontwikkeling



Kansen en mogelijkheden

• reshoring 
• Samenwerking RE – SE 
• Samenwerking SE – zorg
• Partnerschappen lokaal beleid
• Nieuwe kwetsbare groepen op 
de arbeidsmarkt
• Innovatie in duurzame
activiteiten
• …

Maar ook uitdagingen…



Uitdagingen sociaal economie…



Uitdagingen sociaal economie…



Uitdagingen sociaal economie…



WHAT?



samenwerken, 
partnerschappen, 
coöperatie, 
verbinden, delen, 
inclusie, 
gemeenschappelijk, 
… 





Concept Talea | (bio)diversiteit waar je het niet verwacht







• KarWij produceert voeding op een duurzame, eerlijke, 
integere en gezonde manier. De producten uit onze keten
bieden we aan in ons eigen ecosysteem van winkels en 
horeca. Zo slagen we erin om voeding van het zaadje in de 
grond tot je bord op de tafel te brengen. Daarbij laten we 
niet alleen groenten, fruit en vee groeien. Maar ook
mensen. Dat smaakt altijd naar meer! 



Think 
global, act 
local, start 
personal…



Reconnect : 

Rol van de 
overheid

Moed hebben, geen oude wijn in nieuwe zakken. Herstel 
het vertrouwen en geef zelf het goede voorbeeld

• Wendbaar zijn (minder bureaucratie, burgerinitiatief 
omarmen, inspelen op verandering, …

• Faciliteren (hokjes wegvagen, financiële impulsen voor 
positieve impact bedrijven en –innovaties, 

• Beschermen (datgene wat essentieel is voor de 
samenleving zoals energie, voeding, zorg en welzijn, 
onderwijs, gezondheid, natuur,…) 

• Stimuleren en regelen (fiscale stimuli voor bedrijven met 
aangetoonde positieve impact, juridische controle op 
gebruik van data, belastinghervorming die rekening 
houdt met totale impact, sociale ondernemingen 
vertrouwen en groeikansen geven, …



Reconnect :

Rol van 
bedrijven

Cultuurtransitie inzetten voor duurzame ontwikkeling 
(only one planet earth) 

• Van CSR naar CSV (impact)

• Transparant rapporteren over impact op niveau van 
ecologie, sociaal (tewerkstellling, arbeidsmarkt), 
financieel en bedrijf zelf. 

• SDG’s als leidraad bij beslissingen

• Innoveer technologisch maar nog meer sociaal

• Omarm inclusiviteit

• Meet de totale impact om het succes van het 
bedrijf in kaart te brengen, niet louter financiële 
parameters

• Maak partnerschappen met Sociaal economie, 
maatschappelijke organisaties, natuur, …



Reconnect : 

Rol van de 
burger

‘You can’t milk a cow with your hands in your
pants’

Systemen worden gemaakt door mensen! 

Burgers nemen steeds vaker zelf initiatief. Neem 
deel aan energiecoöperaties, burgerbewegingen 
(klimaatzaak, …), steungroepen, burgeracties 
(maai mei niet, metingen luchtverontreiniging, …)

We kunnen zelf starten met eigen 
aankoopgedrag,  reisgedrag, energieverbruik, …



‘De echte 
ontdekkingsreizig

er gaat niet op 
zoek naar nieuwe 

landen, maar 
leert vooral 
kijken met 

nieuwe ogen’ 
M. Proust

Vragen?

www.dewinning.be

Facebook | Linkedin |Instagram  @dewinning

Lees zeker ook onze KarWijkrant op: 
https://demagaziniers.be/karwij/

http://www.dewinning.be/
http://www.dewinning.be/

