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II. LIJST MET AFKORTINGEN
BBC
BVR

Beheers- en beleidscylcus
Besluit Vlaamse Regering

BW

Beschutte Werkplaatsen

DAZ

Doorstroom Arbeidszorg

DIBISS
ESF

Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels
Europees Sociaal Fonds

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health

K&G

Kind en Gezin

LDE

Lokale Diensteneconomie

LHAT
MB

Logistieke Hulp en Aanvullende Thuiszorg
Ministerieel Besluit

MINA

Milieu en Natuur

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NEC

Normaal Economisch Circuit

NMBS

Nationale Maatschappij de Belgische Spoorwegen

NWWZ

Niet werkende werkzoekenden

OCMW

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

OD

Operationele Doelstelling
Participatiefonds Vlaanderen

PFV
PMAH

Personen met een Arbeidshandicap

PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen

POD MI

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SIFO

Sociaal Investeringsfonds

SINE

Sociale Inschakelingseconomie

SW

Sociale Werkplaatsen

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

VTE

Voltijds Equivalent

WSE

Werk en Sociale Economie
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III. MANAGEMENTSAMENVATTING
Ik wil met mijn beleid inzake sociale economie de werkzoekenden met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt en die kampen met problematieken die tewerkstelling
in het normaal economisch circuit sterk bemoeilijken, verder ondersteunen zodat
ook zij ten volle kunnen participeren aan de samenleving. Het hebben van werk
biedt nog steeds de beste garantie tegen sociale uitsluiting en armoede.
Met het hernieuwde Maatwerkbesluit (Maatwerk BIS) werden de volgehouden
inspanningen beloond om tot een oplossing te komen voor de schorsing van het
eerdere maatwerkbesluit. De voorbereidende werkzaamheden om deze nieuwe
maatwerkregelgeving op 1 januari 2019 in werking te laten treden, worden
onverminderd voortgezet. Ook het komende beleidsjaar blijf ik waken over de
continuïteit van de tewerkstelling.
Ik werk verder aan de hervorming van de SINE-maatregel en het vorm geven van
Individueel Maatwerk.
Om het aanbod aan plaatsen binnen de sociale economie zo optimaal mogelijk in
te vullen, zet ik verder in op doorstroom. Ik zet de ESF-middelen in om deze
doorstroomtrajecten te faciliteren.
Het nieuwe BVR met betrekking tot de lokale regierol op het vlak van sociale
economie is op 1 januari 2017 in werking getreden. In het BVR werden de
verdelingscriteria aangepast, waardoor het mogelijk werd om meer lokale besturen
of samenwerkingsverbanden te financieren. Door deze maatregel steun ik de lokale
overheden bij voeren van hun regierol op het vlak sociale economie. Op basis van
de aangepaste meerjarenplanningen werden de subsidies voor de periode 20172019 principieel toegekend.
Op het vlak van ondersteuning aan de sociale economie is ervoor gekozen om na
het aflopen van de vierjarige convenantperiode korter op de bal te spelen met
overheidsopdrachten voor de verschillende deelopdrachten. Sinds augustus 2017
coördineert mijn administratie -in nauw overleg met mijzelf- de verschillende
werklijnen: informeren, innoveren, ontwikkelen, professionaliseren en uitwisselen.
Daarbij zal ik de bestaande behoeften beluisteren en deze meenemen in het
vormgeven van het ondersteuningsaanbod. De dienstverlening zal worden
versterkt door een vernieuwing van de website socialeeconomie.be.
Ik blijf duurzaam ondernemerschap ondersteunen en de principes van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen promoten. Het pilootproject rond de
controle op de naleving van de IAO-conventies bij de aankoop van textiel bij
besturen loopt verder. Daarnaast ga ik onderzoeken hoe we mvo als algemeen
concept kunnen aanmoedigen in het kader van openbare aanbestedingen. Ik blijf
inzetten op een mainstreaming van het duurzaamheidsconcept binnen de Vlaamse
overheid en op de verdere bekendmaking van de activiteiten van MVO Vlaanderen
bij andere overheidsdiensten. Ik zet verder in op het stimuleren van duurzaam
ondernemerschap via de sectoren, onder meer door middel van de verdere uitrol
van de vormingsreeks Traject MVO. Ik investeer in de verdere ontwikkeling en
uitrol van een integrale duurzaamheidstool voor KMO’s en lokale besturen.
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IV. INLEIDING
Het blijft de ambitie van de Vlaamse Regering om zoveel mogelijk mensen de kans
te geven om voluit te participeren aan de samenleving. Ik wil met mijn beleid
betreffende sociale economie zoveel mogelijk mensen, met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt (omwille van rendementsverlies en de nood aan ondersteuning),
de kans geven om professioneel te groeien.
Door te investeren in werkkansen voor mensen met een zodanige afstand tot de
arbeidsmarkt dat zij niet of niet onmiddellijk in het normaal economisch circuit
terechtkunnen, draag ik vanuit mijn bevoegdheid sociale economie ook bij aan het
Vlaams actieplan armoedebestrijding. Immers, het hebben van werk biedt nog
steeds de beste garantie om niet in armoede te belanden.
Het voorbije jaar heb ik, samen met heel wat partners, sterk ingezet op de
werkzaamheden in het kader van maatwerk bij collectieve inschakeling en lokale
diensteneconomie. Voor Maatwerk betekende het principe-akkoord van 18 oktober
2016 tussen de sector sociale economie, de Vlaamse Regering en de betrokken
administraties een doorbraak. In 2017 vloeide daaruit het hernieuwde
maatwerkbesluit (Maatwerk BIS) voort, dat in februari 2017 door de Vlaamse
Regering werd goedgekeurd. Daarmee kwam ook een einde aan de
rechtsprocedure die de aanleiding had gevormd voor de schorsing van de
Maatwerkregelgeving. Er wordt intussen hard gewerkt aan de voorbereiding van
de uitvoering van Maatwerk BIS, dat vanaf 1 januari 2019 in werking zal treden.
De uitrol van de regelgeving voor de lokale diensteneconomie zit sinds de start op
1 april 2015 op koers, wat niet wegneemt dat de duurzaamheid van de
klaverbladen een aandachtspunt blijft. Met een oproep voor 200 VTE bijkomende
doelgroepwerknemers in 2017 gaf ik de sector extra zuurstof. Ik voorzie daar
bovenop een bijkomend groeipad in 2018.
Zowel voor de sociale werkplaatsen als voor de LDE volg ik de evaluatie en
monitoring van het ICF-instrument nauwlettend op en bekijk ik de mogelijkheden
om tot een passende toeleiding te komen en het contingent aan plaatsen correct
in te vullen.
Ik investeerde verder in werkkansen voor doelgroepwerknemers door de gescoregularisatiepremie integraal in te zetten voor bijkomende tewerkstelling binnen
de sociale en beschutte werkplaatsen en binnen de Lokale diensteneconomie en
door middelen vrij te maken om beschutte en sociale werkplaatsen te
ondersteunen in het duurzaam investeren in aangepaste werkomgevingen.
Nu de schorsing van collectief maatwerk opgeheven is, heb ik de werkzaamheden
m.b.t. Individueel Maatwerk en de hervorming van de SINE weer opgenomen,
voortbouwend op de al in 2015 door de Vlaamse Regering goedgekeurde
conceptnota ‘Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie’.
Het blijft mijn betrachting om zoveel mogelijk mensen te laten doorgroeien naar
werk in het reguliere arbeidscircuit. Zo blijf ik zoeken naar inclusie- en
doorstroombevorderende maatregelen en wil ik verder bouwen aan de brug tussen
de sociale en reguliere economie. Vanuit het principe-akkoord rond maatwerk
lanceerde ik daartoe o.m. een oproep rond doorstroom binnen de sociale en
beschutte werkplaatsen. Binnen de LDE was dergelijke oproep al lopende.
Ik zet ook verder in op de professionalisering van de sociale economie door een
bijsturing van het ondersteuningsaanbod op maat van de nood van de
ondernemingen. Met de nieuwe regelgeving rond managementadviezen en 5
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ondersteuningen, die sinds januari 2017 in voege is, remedieerde ik een aantal
knelpunten van de bestaande regelgeving rond de adviespremies, werden de
collectieve en individuele ondersteuning beter op elkaar afgestemd, werd de
maatregel goed afgebakend t.a.v. de KMO-portefeuille en werd meer keuzevrijheid
aan de begunstigden geboden. Ik ondersteunde daarnaast via concrete oproepen
startende sociale ondernemers en innovatie binnen bestaande sociale
ondernemingen. Met deze oproepen wil ik enerzijds een duwtje in de rug geven
aan startende sociale ondernemers die de inschakeling van werkzoekenden,
kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen en anderzijds de sociale
economie bedrijven ondersteunen om een innovatieve dienstverlening en/of
vernieuwende producten uit te werken. Op die manier wil ik het ondernemerschap
in de sociale economie versterken en de tewerkstellingsmogelijkheden van
doelgroepmedewerkers diversifiëren.
Ook de reguliere ondernemers en overheden neem ik mee op weg naar een
duurzaam en inclusief Vlaanderen door middel van een laagdrempelig
ondersteuningsaanbod.
Ik blijf duurzaam ondernemerschap ondersteunen en de principes van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen promoten. Het pilootproject rond de
controle op de naleving van de IAO-conventies bij de aankoop van textiel bij
besturen loopt verder. Daarnaast ga ik onderzoeken hoe we mvo als algemeen
concept kunnen aanmoedigen in het kader van openbare aanbestedingen. Ik blijf
inzetten op een mainstreaming van het duurzaamheidsconcept binnen de Vlaamse
overheid en op de verdere bekendmaking van de activiteiten van MVO Vlaanderen
bij andere overheidsdiensten. Ik zet verder in op het stimuleren van duurzaam
ondernemerschap via de sectoren, onder meer door middel van de verdere uitrol
van Traject MVO. Ik investeer in de verdere ontwikkeling en uitrol van een integrale
duurzaamheidstool.
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. Strategische doelstelling: Iedereen aan het werk/Iedereen
participeert
1.1. OD Collectieve inschakeling in een reguliere context
De regelgeving maatwerk bij collectieve inschakeling richt zich naar
werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang
hebben tot de arbeidsmarkt.
Om toegang te krijgen tot deze maatregel moeten een rendementsverlies en een
begeleidingsnood worden vastgesteld. Daartoe gebruikt de VDAB – als
arbeidsmarktregisseur - naast de wettelijk aanvaarde attesten voor personen met
een arbeidshandicap, de International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), een wetenschappelijk instrument. De VDAB screent met dit
instrument de afstand van werkzoekenden tot de arbeidsmarkt en hun individuele
behoefte aan ondersteuning.
Realisaties:
Nadat op 1 april 2015 de regelgeving maatwerk bij collectieve inschakeling in
werking was getreden en het maatwerkbesluit vervolgens op 26 januari 2016 was
geschorst door de Raad van State, werd intensief met de werkplaatsen en andere
stakeholders overlegd. De secretaris-generaal van DWSE was in dat kader door mij
aangeduid als bemiddelaar. Op 18 oktober 2016 werd een principeakkoord bereikt
met de sector sociale economie, de Vlaamse Regering en de betrokken
administraties waarin de contouren van een hernieuwd maatwerkbesluit werden
vastgelegd. Daarmee kwam een einde aan de rechtsprocedure: op 17 februari
2017 kondigden de twee beschutte werkplaatsen die de klacht hadden ingediend
officieel aan dat ze afstand deden van de verdere rechtsprocedure bij de Raad van
State. De stopzetting werd bekrachtigd door de Raad van State op 10 mei 2017.
In 2017 werd uitvoering gegeven aan dit principeakkoord:
- Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het hernieuwde
maatwerkbesluit (“Maatwerk BIS”) goed. Het nieuwe maatwerkstelsel zal
(zonder overgangsperiode) in voege treden op 1 januari 2019. Met dit besluit
werd het voormalige (geschorste) maatwerkbesluit opgeheven. Tot 31
december 2018 blijven de huidige regelgevingen inzake beschutte en sociale
werkplaatsen van kracht.
- Bijkomend werd een besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering dat
voorzag in een eenmalige tussenkomst voor loonkostfinanciering ten behoeve
van die bedrijven die tijdens de maatwerkperiode van 1 april 2015 tot en met
8 februari 2016 bijkomend doelgroepwerknemers hebben tewerkgesteld
binnen het toegewezen contingent en voor wie ingevolge de
overgangsfinanciering de ondersteuning van deze mensen onder druk kwam
te staan. Deze facultatieve subsidies werden eind februari uitbetaald.
- In navolging van het principeakkoord werd een administratief-technisch comité
opgestart om uitvoering te geven aan de engagementen uit dit akkoord. Het
comité bestaat uit vertegenwoordigers van het Departement WSE, de VDAB,
het kabinet en koepelorganisaties voor de sociale economie. Het comité is een
belangrijke schakel in de uitrol van de maatwerkregelgeving en bij een
succesvolle implementatie in 2019. Zo werd o.m. een technische handleiding
uitgewerkt in functie van de rapportering en de simulaties. Ook de
aandachtspunten inzake de indiceringsproblematiek staan vooraan op de
agenda. ICF wordt gemonitord met het oog op een passende toeleiding van de
doelgroepwerknemers.
- Na de definitieve goedkeuring van het maatwerkbesluit werd een ministerieel
besluit opgemaakt waarin de indicaties en attesten tot toekenning van de
werkondersteuningspakketten worden vastgelegd.
7
V l a a m s Par l e m e nt

1328 (2017-2018) – Nr. 1

8
-

Het principeakkoord stelt dat de werkplaatsen minimum één jaar voor de
inwerkingtreding van het maatwerkstelsel simulaties zullen ontvangen waarin
de financiële impact van de nieuwe regelgeving berekend wordt. De
voorbereidingen worden samen met de koepelorganisaties besproken in
technische werkgroepen. Eind april werd een bundel met gedetailleerde info
over de omzetting en de maatwerkregelgeving verstuurd naar de
werkplaatsen.

Naast de werkzaamheden in het kader van het hernieuwde maatwerkbesluit
rondde de VDAB in april 2017 de evaluatie van het ICF-instrument af. Deze
evaluatie kadert ook in de toeleidingsproblematiek van doelgroepwerknemers in
de sociale werkplaatsen en de lokale diensteneconomieondernemingen. Het
evaluatierapport werd voorgesteld aan de koepelorganisaties in het administratieftechnisch comité (6 februari 2017), in de commissievergadering van het Vlaamse
Parlement (16 maart 2017) en in de commissie sociale economie in de SERV (20
april 2017).
Verder onderzoek wees uit dat er voor de toeleiding naar de Lokale
Diensteneconomie nood was aan een aanpassing van de richtlijnen voor de ICFconsulenten (zie 1.2.) Met betrekking tot de toeleiding tot de sociale werkplaatsen
wordt hetzelfde onderzoek aangevat.
De gesco-regularisatiepremie (zie 1.4.3) zal ik integraal inzetten voor de
tewerkstelling van doelgroepwerknemers. Hierdoor ontstaat een bijkomend
groeipad van ongeveer 190 VTE of naar schatting 217 doelgroepwerknemers in de
beschutte en sociale werkplaatsen. Dit creëert bijkomende tewerkstelling voor een
23-tal VTE begeleiders.
De tewerkstelling van doelgroepwerknemers vereist naast een kwaliteitsvolle
begeleiding ook een aangepaste werkomgeving en een duurzame werkcontext.
Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben door hun
(arbeids)beperking nood aan een aangepaste werkprocedures, ondersteunende
technologie, vervoersmiddelen op maat of gemoderniseerde productie-eenheden.
Om dit te ondersteunen en zo het behoud van de tewerkstelling van
doelgroepwerknemers te garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom voor
doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren, heb ik op 1 juli 2017
een investeringsoproep gelanceerd voor ongeveer 8 miljoen euro. Daar kon op
worden ingetekend tot 31 augustus. Met deze oproep worden beschutte en sociale
werkplaatsen uitgedaagd om te investeren in projecten en om innovatieve acties
te ondernemen die de duurzame mobiliteit, het werkbaar werken en de
wendbaarheid van de doelgroepwerknemers bevorderen.
Ongeveer een 100-tal ondernemingen dienden een aanvraagdossier in. Gezien de
omvang van de beschikbare subsidie (65.000 euro per dossier) biedt deze oproep
een sterke duw in de rug voor nieuwe en innovatieve maatregelen binnen de sociale
economie ten dienste van de doelgroepwerknemer. De middelen zullen worden
toegekend medio oktober.
Beleidsopties:
- Speerpunten voor de implementatie en de uitrol van de hernieuwde
maatwerkregelgeving in het najaar van 2017 zijn enerzijds het onderzoek van
VDAB inzake het ICF-instrument, en anderzijds de voorbereidingen van de
simulaties en rapporteringen aan de werkplaatsen. In het licht van de simulaties
zullen info-events georganiseerd worden om de werkplaatsen gericht te
informeren over de werking en de technische specificaties van de rapporten en
de berekeningen.
- De resultaten van het onderzoek van VDAB zullen verder opgevolgd worden
door het administratief-technisch comité met de administratie en de
koepelorganisaties.
8
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In het kader van het Vlaamse beleid op vlak van duurzame energie zal ik
voorzien in goedkope leningen aan sociale en beschutte werkplaatsen voor
zonnepanelen en bij uitbreiding warmtepompen en zonneboilers. De uitvoering
van deze maatregel wordt momenteel voorbereid door het Departement i.s.m.
het Participatiefonds Vlaanderen (PFV). Ik heb hiervoor jaarlijks 5 miljoen euro
beschikbaar. Medio oktober worden de middelen in het kader van de oproep
investeringen binnen de sociale economie toegekend.

Ik voorzie in een groeipad van 12 miljoen voor de sociale economie in 2018. Met
deze middelen wil ik groei mogelijk maken in de beschutte werkplaatsen, de sociale
werkplaatsen en de initiatieven lokale diensteneconomie.
1.2. OD Tijdelijke competentieversterkende trajecten met een lokale inslag
De tweede pijler in het beleid rond collectieve tewerkstelling binnen de sociale
economie is de lokale diensteneconomie. De basisidee van de lokale
diensteneconomie is de uitbouw van een lokaal dienstenaanbod vanuit de overheid
dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden en waarbij tegelijk
kansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers.
Realisaties:
Op 1 april 2015 trad de nieuwe regelgeving lokale diensteneconomie in werking.
Daarbij worden volgende aandachtspunten opgevolgd:
- Minimale schaalgrootte van 5 VTE vergt nog inspanningen van sommige
organisaties
- De toeleiding vereist aandacht
- De klaverbladfinanciering komt onder druk te staan door wijzigingen in het
engagement van de belendende domeinen (zie 2.1)
Aan het eerste aandachtspunt kwam ik tegemoet met een groeipad van 200 VTE.
Ik lanceerde hiermee een open oproep voor 170 VTE bijkomende
doelgroepwerknemers in juni 2017 voor de bestaande LDE-ondernemingen. Bij de
beoordeling van de projecten ging specifieke aandacht naar doorstroompotentieel
en de kansen op groei voor ondernemingen die nog geen 5 VTE
doelgroepwerknemers tellen. Daarnaast lanceerde ik ook een gesloten oproep voor
30 VTE voor de 2 grootsteden (zie 2.2).
Voor wat betreft de indicerings- en toeleidingsproblematiek is er nauw contact
tussen het Departement WSE, de VDAB en de sector, vertegenwoordigd door de
koepel LDE. Het ICF-instrument werd geëvalueerd (zie 1.1) en er wordt onderzocht
op welke manier er tegemoet kan worden gekomen aan de vraag van de sector om
tot een passende toeleiding te komen.
Er werd vastgesteld dat er nood was aan een duidelijkere aflijning van de
keuzevrijheid van de consulenten bij het gebruik van het indiceringsscores om wel
of niet een recht op tewerkstelling in de LDE toe te kennen. Daartoe werden
aangepaste richtlijnen in de loop van september aan de consulenten bezorgd.
Bij wijzigingen in de klaverbladen beoog ik –als minister bevoegd voor sociale
economie- steeds het behoud van de inschakelingstrajecten van de
doelgroepwerknemers.
Daarnaast levert de gesco-regularisatiepremie (zie 1.4.3) voor de LDE bijkomend
een groeipad op van 47 VTE of naar schatting 56 doelgroepwerknemers.
Beleidsopties:
Na de toekenning van de plaatsen uit bovenstaande oproep zal ik opnieuw bekijken
waar en in welke mate de vereiste schaalgrootte van 5 VTE nog problemen stelt
en op welke wijze daaraan kan tegemoet gekomen worden. De datum waarop de
9
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ondernemingen aan die minimale schaalgrootte moeten voldoen, wil ik alvast
verschuiven naar 1 januari 2019. De voorbereidingen hiertoe werden reeds
getroffen.
De toeleiding van de doelgroepwerknemers wordt - ook na de aanpassing van de
richtlijnen - verder bekeken en zo nodig bijgestuurd.
Ik voorzie een groeipad van 12 miljoen voor de sociale economie in 2018. Met
deze middelen wil ik groei mogelijk maken in de beschutte werkplaatsen, de sociale
werkplaatsen en de initiatieven lokale diensteneconomie.
1.3. OD Zoveel mogelijk kansen creëren door doorstroom
Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de stap naar
werk te zetten. Om het aanbod aan plaatsen binnen de sociale economie optimaal
in te vullen, wil ik verder inzetten op doorstroom. Wie voldoende competenties
verworven heeft, krijgt de kans om in een reguliere job aan de slag te gaan.
Daardoor kunnen we startkansen blijven geven aan mensen die (nog) niet zonder
ondersteuning aan de slag kunnen gaan.
Realisaties:
Vanuit het engagement in het principeakkoord van 18 oktober 2016 werd een ESFoproep rond doorstroom binnen de beschutte en sociale werkplaatsen gelanceerd.
De oproep was gericht aan door de VDAB gemandateerde organisaties of
partnerschappen die doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen
kunnen begeleiden naar een job in de reguliere economie.
De 16 goedgekeurde projecten gingen van start op 1 maart 2017 en lopen tot
uiterlijk 31/12/2018. Voor deze oproep is in een budget voorzien van 1.550.000
euro, waarvan 40% ESF-financiering en 60% Vlaamse cofinanciering.
Naast deze oproep is de ESF-oproep rond doorstroombegeleiding binnen lokale
diensteneconomieondernemingen lopende.
Ook werd –in navolging van het principeakkoord– een ESF-tender gelanceerd rond
proeftuinen waarbinnen ingezet wordt op samenwerking tussen de sociale en de
reguliere economie, waarbij beide elkaar versterken en waarbij een duurzame
doorstroom naar de reguliere economie wordt gefaciliteerd. De opdracht werd aan
drie dienstverleners gegund, en de uitvoering wordt gestart.
Met betrekking tot arbeidszorg behoud ik de bestaande arbeidszorgplaatsen binnen
de Sociale Economie. Ik ben in overleg met mijn collega’s van werk en welzijn over
de uitvoering van het werk-zorg decreet. Met het oog op doorstroomgerichte
arbeidszorg in de sociale economie werd in 2017 ook een opdracht gefinancierd via
In|C met als doelstelling een lerend netwerk te organiseren over
doorstroomgerichtheid in arbeidszorg. Er gingen zes intervisiesessies door in de
periode maart-mei 2017.
Beleidsopties:
De resultaten van de proeftuinen binnen de ESF-tender en de oproep doorstroom
worden nauw opgevolgd. Succesvolle nieuwe ideeën en concepten kunnen we
aangrijpen om ondersteuning van doorstroom verder te faciliteren al dan niet via
het collectieve ondersteuningsaanbod.
In de uitrol van het werk-zorgdecreet behoud ik mijn engagement om de bestaande
capaciteit arbeidszorg in sociale economie te behouden en zet ik in op
doorstroomgerichte arbeidszorg. Het is de ambitie om met de nieuwe
maatwerkregelgeving, die in werking treedt op 1 januari 2019, ook het
10
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arbeidszorgkader in de sociale economie aan te passen en maximaal te aligneren
op de activeringstrajecten.
1.4. OD De bevoegdheden van de zesde staatshervorming inbedden in het
Vlaams beleid
1.4.1. De middelen van het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de
Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de
Meerwaardeneconomie
Realisaties:
De middelen werden structureel ingekanteld in de begroting Sociale Economie.
1.4.2. Sociale inschakelingseconomie (SINE)
De zesde staatshervorming voorziet in de regionalisering van het
doelgroepenbeleid. Ook de SINE-maatregel, geregionaliseerd op 1 juli 2014 in
navolging van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 6 januari
2014, valt hieronder. Ze beoogde de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen
werklozen in de sociale inschakelingseconomie. Sociale inschakelingsinitiatieven en
erkende inschakelingsbedrijven schakelen uitkeringsgerechtigde volledig werkloze,
laaggeschoolden in en ontvangen hiervoor een vergoeding.
Realisaties:
Op 30 oktober 2015 besliste de Vlaamse Regering over de eerste contouren van
een hervorming van de SINE-maatregel met de goedkeuring van de conceptnota
‘naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie’. De door de
Vlaamse Regering gevalideerde visie over een hervorming van de SINE richting
een nieuwe maatregel ‘Individueel Maatwerk’ is gestoeld op dezelfde principes en
uitgangspunten als Collectief Maatwerk. Nu de schorsing van collectief maatwerk
opgeheven is, heb ik de werkzaamheden in het kader van individueel maatwerk
terug opgenomen.
Beleidsopties:
Ik wil de middelen vanuit de SINE blijvend inzetten voor de werkgelegenheid van
kansengroepen. De concrete beleidsopties met betrekking tot de hervorming van
de SINE-maatregel naar de nieuwe maatregel ‘Individueel Maatwerk’ worden
meegegeven onder 1.5.
1.4.3. Inbedding gesco-middelen
Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in een grondige hervorming voor
de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) van het zogenaamde ‘veralgemeend
stelsel’ (BVR van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van
gesubsidieerde contractuelen) en voor de zogenaamde ‘weerwerkgesco’s’ bij
plaatselijke besturen (BVR van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het KB
474 van 27 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen).
De Vlaamse Regering besliste op 18 december 2015 om de gescoprojecten
veralgemeend stelsel ofwel te regulariseren, ofwel te laten uitdoven, ofwel te
beëindigen. De gescoprojecten werden toegewezen aan de bevoegde
beleidsdomeinen en voor elk project werd gekozen voor een van de drie opties en
werden afspraken gemaakt rond de verdere opvolging. In afwachting van een
definitieve inkanteling in het structurele beleid, is in 2016 een subsidie toegekend
aan deze projecten, mits de tewerkstelling van de gewezen gesco-werknemers
behouden bleef.
11
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Realisaties
Op 24 maart 2017 werd de definitieve regeling voor de inkanteling van de middelen
in het reguliere beleid sociale economie goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
In een tijdspad van vier jaar worden ze ingekanteld doordat de gescoprojecten
jaarlijks minstens 25% van hun regularisatiepremie omzetten naar arbeidsplaatsen
voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers in de regelingen beschutte
werkplaatsen, sociale werkplaatsen en lokale diensteneconomie.
Beleidsopties
Door de gesco-regularisatiepremie integraal in te zetten voor de tewerkstelling van
doelgroepwerknemers, ontstaat een bijkomend groeipad van ongeveer 190
VTE doelgroepwerknemers
in
de
Sociale
en
Beschutte
Werkplaatsen
(‘Maatwerkbedrijven’) (zie ook 1.1). In de LDE levert de premie een groeipad van
47 VTE doelgroepwerknemers op (zie ook 1.2).
1.5. OD Individuele inschakeling realiseren in een reguliere context Individueel
Maatwerk
In Individueel Maatwerk gebeurt de inschakeling van de beoogde doelgroep
individueel. De onderneming schakelt doelgroepwerknemers in binnen de reguliere
werking, maar de hoofdactiviteit van de onderneming blijft het aanbieden van
goederen en diensten op de markt en de onderneming is niet gebonden aan een
minimumquotum of een minimaal percentage van tewerkstelling van
doelgroepwerknemers. In 2015 werd met de conceptnota “Naar een nieuw
ondersteuningskader binnen sociale economie” al beslist om uitvoering aan dit
concept te geven.
Realisaties
De
SINE-maatregel
kent
een
grote
verwevenheid
met
andere
tewerkstellingsmaatregelen, hetgeen een grote impact meebrengt bij wijzigingen.
Voor de inschatting van deze impact wordt een beroep gedaan op de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid. Bij deze voorbereidingen wordt door mijn administratie
dan ook gescreend welke maatregelen op welke manier geïmpacteerd geraken bij
een hervorming, en worden de noodzakelijke aanpassingen en overgangsscenario’s
uitgewerkt in overleg met de betrokken actoren zoals de lokale besturen.
Beleidsopties
Ik werk verder in dialoog met de stakeholders aan de hervorming van de SINEmaatregel.
2. Strategische doelstelling: Lokaal maatschappelijk surplus realiseren
2.1. OD Klaverbladen lokale diensteneconomie
De financiering van de lokale diensteneconomieondernemingen verloopt volgens
het principe van het klaverbladmodel. Het uitgangspunt bij het klaverbladmodel is
dat iedereen die baat heeft bij de lokale diensten die worden aangeboden, zijn
steentje bijdraagt om de inschakelingstrajecten en de lokale diensten te
financieren. Het model is flexibel en kan bestaan uit meerdere klaverbladen, waarin
verschillende actoren instaan voor de financiering. Binnen dit concept worden de
inschakelingstrajecten van de doelgroepwerknemers door mij - als bevoegd
minister voor sociale economie - gefinancierd. Andere delen in de financiering
kunnen o.a. bestaan uit lokale cofinanciering en klanteninkomsten. De
opdrachtgevende overheid kan zowel een Vlaams bevoegd minister (‘Vlaams
klaverblad’) als een lokaal bestuur zijn (‘lokaal klaverblad’).
12
V laams Par le m e n t

1328 (2017-2018) – Nr. 1

13

Realisaties
Ik volgde de klaverbladen en de evoluties in de andere beleidsdomeinen van de
klaverbladen nauwgezet op. Ik garandeerde hierbij steeds de inzet van mijn
middelen voor de inschakelingstrajecten.
Beleidsopties
De bestaande klaverbladen blijven ondertussen verder lopen. Ik zal de uitvoering
van de klaverbladen nauwgezet blijven opvolgen. Ik blijf de middelen voor de
inschakelingstrajecten ter beschikking stellen van de klaverbladen.
2.2. OD Ondersteuning van de lokale regierol
Het artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 voorziet in de mogelijkheid tot
steun voor die gemeenten die een regierol op het vlak van de lokale sociale
economie opnemen. Die regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie
op sociale economie en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de
sociale economie.
Sinds 2014 kunnen centrumsteden - al dan niet in een intergemeentelijk
samenwerkingsverband - en andere steden en gemeenten in een intergemeentelijk
samenwerkingsverband een financiële ondersteuning krijgen wanneer ze hun
regierol inzake lokale sociale economie opnemen. De indiening en rapportering
daarvan gebeuren via de reguliere meerjarenplanning en rapportering die de lokale
besturen moeten maken in het kader van hun zes jaarlijkse (2014-2019) beheersen beleidscyclus (BBC), conform het planlastendecreet.
Realisaties
Op basis van de ingediende (aangepaste) meerjarenplannen voor de tweede helft
van de beleids- en beheerscyclus (BBC) werden de subsidies voor die periode
(2017-2019) principieel toegekend. Door de gewijzigde verdelingscriteria
(wijzigingsbesluit goedgekeurd op 26 februari 2016) kon ik dit keer alle 32
aanvragen honoreren. Alle regieondersteuners en de betrokken steden en
gemeenten werden hierover met een duidend schrijven ingelicht. Met deze subsidie
wil ik ten volle de regierol sociale economie van de lokale besturen ondersteunen
en versterken.
Er werd een gesloten oproep Lokale Diensteneconomie voor de grootsteden
Antwerpen en Gent gelanceerd (respectievelijk 20 VTE en 10 VTE), ter uitbreiding
van bestaande projecten. Met deze gesloten oproep wenste ik vanuit de LDE een
brug maken naar het Vlaams grootstedenbeleid. Steden en stedelijke gebieden zijn
immers de plaatsen bij uitstek waar veel belangrijke maatschappelijke uitdagingen
zich voordoen. In grootsteden komen fenomenen als werkloosheid, sociale
uitsluiting en slechte levenskwaliteit vaker voor dan elders. Met deze oproep
kunnen de grootsteden inzetten op eigen accenten in de sociale economie die
aansluiten bij hun grootstedelijke context.
Beleidsopties
Ik blijf inzetten op het versterken van de lokale regierol.

13
V l a a m s Par l e m e nt

14

1328 (2017-2018) – Nr. 1

3. Strategische doelstelling: Investeren in een duurzame toekomst voor
Vlaanderen
3.1. OD Toegevoegde waarde creëren door duurzaam ondernemerschap
3.1.1. Sociaal ondernemerschap alle kansen geven
Realisaties
Via een ondersteuningsaanbod voor de sociale economie wil ik ondernemingen en
geïnteresseerden enerzijds informeren en sensibiliseren en anderzijds
ondersteunen en inspireren om het beter te doen op het vlak van sociaal
ondernemerschap. Daarbij wordt afstemming gezocht met andere initiatieven en
de beleidsuitdagingen op het terrein.
Het ondersteuningsaanbod voor de sociale economie kreeg tot juli 2017 invulling
via een overheidsopdracht (convenant) door In|C vzw. Vanaf dan zullen de
beschikbare ondersteuningsmiddelen meer flexibel ingezet worden om snel en op
maat te kunnen inspelen om de ondersteuningsnoden. Voortaan kunnen
opdrachten worden gegund rekening houdend met de aard van de vooropgestelde
acties en de wijzigende noden bij de eindbegunstigden. Door het schrappen van
de oude financieringsvoorwaarden wordt het bereik van een ruimere groep aan
relevante kandidaten in het gunningsproces mogelijk gemaakt, in functie van een
optimale marktwerking.
Na het aflopen van de convenantperiode is er dus voor gekozen om korter op de
bal te spelen met overheidsopdrachten voor de verschillende deelopdrachten van
het ondersteuningsorgaan. Mijn administratie zal voortaan zelf, in nauw overleg
met mijzelf, de verschillende werklijnen coördineren, hierbij een goed
stakeholdermanagement waarborgen, en overheidsopdrachten en/of subsidieoproepen uitschrijven. De eerste overheidsopdrachten zijn nu in voorbereiding.
In januari 2017 werd de nieuwe regelgeving over de subsidiëring van
managementadvies en -ondersteuning voor sociale-economieondernemingen
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gecommuniceerd. Met de nieuwe
regelgeving remedieerde ik een aantal knelpunten van de bestaande regelgeving
rond de adviespremies, werden de collectieve en individuele ondersteuning beter
op mekaar afgestemd, werd de maatregel goed afgebakend t.a.v. de KMOportefeuille, en werd meer keuzevrijheid aan de begunstigden geboden. Socialeeconomiebedrijven kunnen financiële steun ontvangen voor het inwinnen van
advies om hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun onderneming te versterken,
te laten groeien of te transformeren. Ze mogen daarbij zelf kiezen welk advies het
beste past bij hun noden of opportuniteiten. Daarnaast kunnen financieel of
economisch
verlieslatende
sociale-economiebedrijven
een
specifieke
managementondersteuning aanvragen.
In juli 2016 lanceerde ik twee projectoproepen met het oog op de ondersteuning
van het sociaal ondernemerschap in Vlaanderen:
- Enerzijds wens ik startende sociale ondernemers die de inschakeling van
werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen met
een sterk verdienmodel te ondersteunen. Door hen op weg te helpen met extra
middelen om effectief over te gaan tot een opstart, worden op termijn nieuwe,
duurzame tewerkstellingskansen gecreëerd. De effectieve opstart wordt met
deze oproep sterk gestimuleerd door een deel van de subsidie precies van die
opstart afhankelijk te maken. Veertien projecten werden positief beoordeeld,
en ontvingen een maximale subsidie van 20.000 euro (voor een totaalbedrag
van 235.277 euro). De projecten hebben gelopen van 1 december 2016 tot 31
augustus 2017.
- Anderzijds heb ik binnen een tweede oproep ook ondersteuning geboden aan
bestaande sociale economiebedrijven die willen nadenken om nieuwe
14
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dienstverlening of producten te ontwikkelen. Daarmee wil ik hen de kans geven
om in te spelen op economische uitdagingen door te diversifiëren in hun
aanbod en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zo kunnen we ook de
tewerkstellings- en werkgelegenheidskansen voor doelgroepmedewerkers
waarborgen en de ontplooiingskansen en competenties van deze groep
versterken. Aan negen projecten werd binnen deze oproep een maximale
subsidie van 20.000 euro toegekend (met een totaalbedrag van 168.008
euro). Deze projecten hebben gelopen van 1 december 2016 tot en met 31
mei 2017.
De financiële ondersteuning van de sociale economie kan opgesplitst worden in
twee instrumenten: het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) en het Vlaams
Participatiefonds (Trividend). Deze instrumenten bieden financiering/risicokapitaal
aan sociale economieondernemingen aan, elk vanuit hun eigen invalshoek.
- Het SIFO werd opgericht in de schoot van Participatiemaatschappij Vlaanderen
(PMV) en is operationeel sinds 20 maart 2009. Het fonds voorziet financiële
middelen voor sociale ondernemers die inzetten op sociale tewerkstelling
onder de vorm van leningen. SIFO kent daarvoor trekkingsrechten toe aan de
erkende financiers. Op 21 juni 2017 ondertekende ik, samen met
Participatiemaatschappij Vlaanderen en Participatiefonds Vlaanderen een
hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de verderzetting en het beheer
van het sociaal investeringsfonds. Speerpunt hierin is de aanpassing van de
rentevoet, die meer marktconform zal worden.
- Het Vlaams Participatiefonds, Trividend, voorziet in kapitaalparticipaties aan
sociale ondernemers die inzetten op sociale tewerkstelling. Bovendien biedt
het ook managementondersteuning en opvolging aan.
Beleidsopties
Vanaf het najaar 2017 zal ik volgende acties ondernemen
ondersteuningsaanbod in de sociale economie verder te ontwikkelen
-

-

-

-

om

het

Om de noden en behoeften voor het toekomstige ondersteuningsaanbod in kaart
te brengen, worden de relevante stakeholders beluisterd via een stuurgroep.
Bijkomend zal dit najaar 2017 een behoeftenbevraging gelanceerd worden aan
de erkende beschutte en sociale werkplaatsen, en lokale-diensteneconomieondernemingen. Deze bevraging zal specifiek peilen naar concrete noden en
verwachtingen naar toekomstige acties en initiatieven (vb. opleidingen, events,
gerichte oproepen, etc.). De resultaten van deze bevraging zullen inspirerend
en
richtinggevend
zijn
voor
de
uitwerking
van
het
collectieve
ondersteuningsaanbod vanaf 2018 via jaarlijkse overheidsopdrachten.
Op vlak van informatieverstrekking zal de dienstverlening versterkt worden door
middel van een vernieuwde website socialeeconomie.be. De vernieuwde website
zal focussen op klantgerichtheid en gebruiksvriendelijkheid. Ik beoog hiermee
niet enkel de bestaande sociale economiebedrijven blijvend te bereiken, maar
ook sterker in te zetten op het aantrekken en informeren van andere relevante
belanghebbenden, zoals reguliere bedrijven, sociale ondernemers, en het
bredere publiek. Zo kan deze website een extra bindmiddel zijn tussen de sociale
economie en derden. De hernieuwde website zal in 2018 gelanceerd worden.
De subsidie-oproepen van 2016 gericht op startende sociale ondernemers en
innovatie binnen bestaande sociale onderneming (cfr. supra) zullen ook in 2017
herhaald worden.
Sociaal aankoopbeleid binnen lokale besturen zal gestimuleerd worden via de
lancering van een informatiegids in het najaar, met aandacht voor de
hernieuwde
wet
op
overheidsopdrachten
en
de
toekomstige
maatwerkregelgeving.
Ook wens ik de sector van de sociale economie te ondersteunen in hun
strategische visie naar de dienstverlening, de economische activiteiten en de
competenties van doelgroepwerknemers in de toekomst. Daartoe zal ik laten
15
V l a a m s Par l e m e nt

16

1328 (2017-2018) – Nr. 1

onderzoeken wat de impact is van enkele -strategische trends zoals e-commerce
en circulaire economie op sociale economie.
3.1.2. Maatschappelijke meerwaarde realiseren door coöperatief ondernemen
Door hun specifieke karakter zijn participatieve en coöperatieve ondernemingen
geschikt om werknemers en ondernemers te verbinden rond de uitdagingen
waarmee ze geconfronteerd worden, en kunnen ze op microniveau bijdragen aan
oplossingen op het vlak van arbeidsmarkt (en tewerkstelling). Participatieve en
coöperatieve ondernemingsvormen verdienen dan ook specifieke aandacht in mijn
beleid.
Realisaties
Om de mogelijkheden van het coöperatieve model als ondernemingsvorm beter
bekend maken, heb ik een communicatiestrategie gefinaliseerd en besproken met
verschillende stakeholders. De uitrol van die communicatiestrategie is in
voorbereiding.
Beleidsopties
Naast het accent op informatieverstrekking, zet ik verder in op collectieve
begeleiding
en
advies
van
nieuwe
participatieve
en
coöperatieve
ondernemingsideeën met een focus op tewerkstelling.
3.2. OD Duurzaam ondernemerschap bevorderen bij besturen
3.2.1. Duurzaam en ethisch aankoopbeleid
Samen met andere entiteiten zet ik in op duurzame overheidsaankopen. Als
overheid moeten we immers de rol van voorbeeldconsument vervullen.
Realisaties
In het najaar van 2015 startte een project dat aankopers van de Vlaamse overheid
en van lokale besturen in staat zal stellen om na te gaan of hun textielleveranciers
de fundamentele arbeidsrechten respecteren. Het project bouwt aan de hand van
piloten een standaardwerkwijze uit waarbij de aankopers stelselmatig zekerheid
kunnen verwerven over hun leveranciers. Ook audits kunnen daar deel van
uitmaken. Inmiddels werken al acht gemeenten, intercommunales en Vlaamse
overheidsdiensten mee aan dit project.
Beleidsopties
Eens we voldoende informatie verzameld hebben over de verschillende
piloottrajecten m.b.t. het textielproject, zullen we bekijken of deze methodiek
breed inzetbaar is binnen de overheid en eventueel toepasbaar op is andere
productgroepen. De bevindingen en conclusies zullen ook voorgelegd worden aan
de diverse stakeholders in dit dossier.
Ik laat daarnaast onderzoeken hoe we mvo als algemeen concept kunnen
aanmoedigen bij openbare aanbestedingen. Dit onderzoek zal goede praktijken in
de bedrijfswereld en bij verschillende overheidsdiensten oplijsten en de voor- en
nadelen ervan bespreken.
3.2.2. De voorbeeldrol van de Vlaamse Overheid
Het voorbije jaar heeft het Departement WSE prioriteit gegeven aan de continuïteit
van de dienstverlening, n.a.v. de overdracht en inkanteling van bevoegdheden als
gevolg van de 6e Staatshervorming, en aan het bijsturen van de regelgeving voor
wat maatwerk betreft.
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3.3. OD Ondernemers ondersteunen om het competitief voordeel van MVO te
benutten
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt een kader aan ondernemingen en
organisaties om hun impact op de maatschappij in beeld te brengen, te managen
en te integreren in de strategie van het bedrijf. Ik wil alle ondernemers hierin
gericht ondersteunen.
3.3.1. Ondernemers met één stem benaderen
Realisaties
In de vormingsreeks ‘Traject MVO’ worden ondernemers doorheen drie workshops
begeleid bij het bepalen van hun maatschappelijke impact, wordt een MVOactieplan opgesteld en wordt bekeken hoe dit actieplan kan worden uitgedragen
bij personeel en klanten. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende
regionale samenwerkingsverbanden, lokale besturen en sectororganisaties.
Intussen werden in acht trajecten 116 ondernemingen en organisaties bereikt.
Ondernemers worden nu vaak fragmentair benaderd over het thema
duurzaamheid. Ik zet in op een mainstreaming van het duurzaamheidsconcept
binnen de Vlaamse overheid door contacten binnen de administratie en de
Werkgroep Duurzame Ontwikkeling. Ik wil de meerwaarde van de integrale
benadering van duurzaamheid benadrukken en zoeken naar synergiën met
bestaande informatiekanalen van de Vlaamse overheid. De activiteiten van MVO
Vlaanderen worden bekend gemaakt bij andere overheidsdiensten en de dialoog
wordt blijvend gevoerd.
Beleidsopties
De vormingsreeks ‘Traject MVO’ loopt nog tot begin 2018. Er wordt opnieuw een
train-the-trainer georganiseerd zodat ook na afloop van dit project consultants
bedrijven kunnen begeleiden naar een duurzamere bedrijfsvoering met de hulp
van www.mvoscan.be.
Ik blijf inzetten op een mainstreaming en een integrale benadering van
duurzaamheid binnen de Vlaamse overheid.
3.3.2. Een sectorale benadering als katalysator voor duurzaam ondernemerschap
Realisaties
In juli 2016 lanceerde ik een oproep gericht aan intermediairen om individuele
organisaties te ondersteunen bij hun mvo-uitdagingen. Deze oproep richt zich in
grote mate tot sectororganisaties. Binnen deze oproep kunnen bijvoorbeeld
sectorpaspoorten voor duurzaamheidsverslaggeving ontwikkeld worden, maar ook
een duurzaamheidsscan die aangepast is aan de activiteiten van een bepaalde
sector, tools rond stakeholdermanagement, tools rond ketenmanagement,… Denk
daarbij onder andere aan kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden in de
keten van de natuursteen of kleding en discussies over het (vers)aanbod van over
de hele wereld in supermarkten. Binnen deze oproep startten 15 projecten
gesteund met een totaalbudget van 583k EUR. Ze lopen van 1 december 2017 tot
31 mei 2018. Ondertussen stelde ik deze oproep wegens de grote vraag opnieuw
open en konden er tot eind september 2017 nieuwe projecten ingediend worden.
De projecten in het kader van de hoger vermelde subsidieoproep naar
intermediairen zullen starten in december 2017 en hebben een looptijd van 15
maanden.
Ook werden i.s.m. een aantal sectororganisaties een aantal vormingen van ‘Traject
MVO’ (cfr. supra) georganiseerd.
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Daarnaast werd bij ondernemers- en duurzaamheidsnetwerken en bij
sectororganisaties gepeild naar hun ambities en noden bij het implementeren van
MVO bij hun leden en doelgroep om te achterhalen aan welk bijkomend
ondersteuningsaanbod nog nood is.
Beleidsopties
Op basis van de contacten met ondernemers-, duurzaamheidsnetwerken en
sectororganisaties en hun input via de hoger vermelde bevraging zal een
basisaanbod op maat van de deelnemers worden ontwikkeld en vanaf 2018
uitgerold. Daarmee zullen ze over informatie op maat beschikken om hun
organisaties of leden te motiveren om met MVO aan de slag te gaan.
3.3.3. MVO Vlaanderen blijft dé referentie op vlak van duurzaam
ondernemerschap
Realisaties
Ik ondersteunde de ontwikkeling van een tool (de ‘Sustatool’) om duurzaamheid
systematisch in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren. Dit leverde een eerste
managementproces-aanpak voor zelfsturende teams op bij KMO’s en social profits.
Deze aanpak werd in de loop van 2016 en 2017 bij 15 bedrijven getest en er werd
een uitgebreide catalogus van acties samengesteld. De eerste feedback op de
methode is erg positief en verschillende stakeholders onderzoeken dan ook hoe
deze tool kan ingeschakeld worden bij hun leden.
Daarnaast werd de mvoscan (www.mvoscan.be) uitgebreid zodat nu niet langer
enkel bedrijven, maar ook overheidsdiensten, administraties en lokale besturen
deze kunnen gebruiken om hun mvo-inspanningen te scannen.
Beleidsopties
We blijven dialogeren en werken aan verbindingen met ondernemers- en
duurzaamheidsnetwerken. De uitrol van de ‘Sustatool’ en positionering van MVO
Vlaanderen maken hier deel van uit.
De methodiek van de ‘Sustatool’ wordt doorvertaald naar een online applicatie, die
in 2018 zal gelanceerd worden. Met de tool moeten KMO’s tool toegang hebben tot
catalogus van mogelijke acties om duurzamer te ondernemen en waarover ze
makkelijk kunnen rapporteren aan hun stakeholders. We bekijken daarbij hoe we
de reeds ontwikkelde methodiek kunnen verfijnen voor de specifieke context van
de lokale besturen.
Alle initiatieven zullen uitgebreid belicht worden op www.mvovlaanderen.be en in
‘Koploper’ dat de inhoud van MVO Vlaanderen aanbiedt in klassieke tijdschriftvorm.
Dit tijdschrift zal begin 2018 verschijnen en zal het offline-visitekaartje worden van
MVO Vlaanderen met getuigenissen van ondernemers, trends en nieuwe tools. Ook
de belangrijkste stakeholders en overheidsdiensten die ondernemers kunnen
helpen om met duurzaamheid aan de slag te gaan, krijgen binnen ‘Koploper’ een
forum.
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VI. BIJLAGEN
Bijlage 1: Begroting
Het budget 2018 voor het beleidsveld sociale economie bedraagt 486 miljoen euro,
ongeveer 1% van de totale Vlaamse begroting. Dit budget bevat 7 onderdelen,
waarvan het voornaamste krediet, 367,83 miljoen euro, naar Maatwerk gaat en de
financiering betreft van de beschutte en sociale werkplaatsen. Het totale krediet
op het begrotingsartikel JB0-1JEC2CA-WT (Maatwerk) bedraagt 368,47 miljoen
euro. Het tweede belangrijkste krediet betreft de via de 6de staatshervorming
overgekomen kredieten voor de sociale inschakelingseconomie, een maatregel die
via het actieve gebruik van de werkloosheidsuitkeringen en via RSZ-korting de
herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen stimuleert. Het in de
begroting
ingeschreven
krediet
hiervoor
bedraagt
58
miljoen
euro
(begrotingsartikel JB0-1JEC2CD-WT). De maatregel Lokale Diensteneconomie wil
maatschappelijke diensten combineren met de tewerkstelling van personen die een
tijdlang niet actief waren op de arbeidsmarkt. Dit vormt met een bedrag van 28,1
miljoen euro het derde belangrijkst krediet binnen het beleidsveld sociale economie
(JB0-1JEC2CB-WT). Daarnaast zijn er nog de doelgroepverminderingen voor de
gesco’s binnen de sociale werkplaatsen (12,8 miljoen euro – JB0-1JEC2CE-WT), de
ondersteunende maatregelen sociale economie (9 miljoen euro - JB0-1JEC2GAWT) en Arbeidszorg (4,7 miljoen euro - JB0-1JEC2CC-WT. Er is ook een krediet
beschikbaar voor het geven van leningen in kader van de bevordering van rationeel
energieverbruik (5 miljoen euro - JB0-1JEC2GB-PA).
Het voornaamste verschil t.o.v. 2017 betreft enerzijds een investering van 12
miljoen euro in een groeipad voor de beschutte werkplaatsen, de sociale
werkplaatsen en de initiatieven lokale diensteneconomie en anderzijds een krediet
van 12,8 miljoen euro doelgroepverminderingen voor de gesco’s dat vanuit de
bevoegdheid Werk werd overgeheveld.
Bijlage 2 : Regelgevingsagenda
Niet van toepassing.
Bijlage 3: Overzicht van de wijze waarop gevolg werd gegeven aan de resoluties
en moties van het Vlaams Parlement tijdens de lopende legislatuur.
Niet van toepassing.
Bijlage 4: inhoudelijke rapportering over de opvolging van de aanbevelingen van
het Rekenhof.
Niet van toepassing.
Bijlage 5: overzicht van de wijze waarop gevolg werd gegeven aan de arresten
van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie waarin Vlaamse decreten
werden vernietigd of ongrondwettig of strijdig met het EU-recht werden bevonden.
Niet van toepassing.
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