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De sociale  
economie  

onder druk 
sAndRA Rosvelds

Vlaanderen wil werken aan een verhoogde werkzaamheidsgraad, met een duurzame inte-

gratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De sociale economie vervult daar een be-

langrijke maatschappelijke rol, omdat ze meer dan 26.000 tewerkstellingsplaatsen biedt op 

maat van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ze combineert deze 

opdracht bovendien met andere maatschappelijk nuttige functies, zoals de kringloopcentra, 

het herstellen en verhuren van fietsen, het organiseren van oppas en hulp aan huis bij seni-

oren, sociale restaurants, groenonderhoud, of met economische activiteiten die de indus-

trie ondersteunen, zoals verpakkingen, drukkerijen, metaalbewerking,...1. Een aantal be-

slissingen lijkt die uiterst nuttige functies in gevaar te brengen.

De auteur is hoofd van de studiedienst 
beweging.net 
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stroom naar het reguliere circuit. dat betekent 
dat zij hun beste werknemers moeten stimule-
ren om door te stromen naar de reguliere eco-
nomie. op zich is dit een goede zaak. We willen 
niemand verhinderen om van job te veranderen 
en zijn werk- en levensomstandigheden te verbe-
teren. Maar recent werd het doorlopen van een 
doorstroomtraject gekoppeld aan een sanctione-
ringsmechanisme. Wanneer doelgroepwerkne-
mers niet willen of kunnen meewerken aan hun 
doorstroomtraject, dreigen de maatwerkbedrij-
ven de werkondersteunende subsidies voor deze 
doelgroepwerknemers te verliezen. en dreigen 
deze werknemers bijgevolg hun job in de sociale 
economie  te verliezen. 

Van inclusiE naar uitsluiting
op die manier is een positieve maatregel tot 
een uitsluitingsmechanisme verworden. Wij stel-
len dat het doorstroombeleid veel meer kans 
op succes heeft als het positief gestimuleerd 
wordt, als doelgroepwerknemers of de sociale 
economieondernemingen bijvoorbeeld zouden 
beloond worden voor elke succesvolle doorstro-
ming i.p.v. hen te sanctioneren. Bovendien zijn 
we ervan overtuigd dat het doorstroombeleid 
moet gepaard gaan met een terugkeerbeleid, 
wanneer de tewerkstelling in de reguliere econo-
mie geen succes is geworden. Anders eindigt de 
doorstroom finaal in werkloosheid.

De laatste jaren is de sector op belangrijke 
punten hervormd. de beschutte en soci-

ale werkplaatsen zijn samengevoegd tot maat-
werkbedrijven die minstens 65% van hun per-
soneel moeten aanwerven uit de wettelijk 
omschreven kansengroepen, zijnde mensen 
met een handicap of met een psychische, medi-
sche of psychiatrische aandoening. de lokale 
diensteneconomie werd gestimuleerd om haar 
werknemers sneller te laten doorstromen naar 
de reguliere arbeidsmarkt. idem dito binnen de 
arbeidszorg, waar mensen terechtkunnen voor 
een onbetaalde activiteit omdat ze (nog) niet de 
competenties hebben om in een maatwerkbe-
drijf te werken. ook hier werd sterker ingezet op 
doorstroom.

de sector is nog volop bezig om zich op deze 
nieuwe realiteit te organiseren, maar wordt in-
tussen opnieuw geconfronteerd met enerzijds 
een aantal beslissingen die hun werking onder 
druk zetten en anderzijds met onzekerheid op 
financieel vlak. Bij sommige komt hierdoor niet 
alleen de tewerkstelling van de doelgroepwerk-
nemers in het gedrang maar ook de geleverde 
maatschappelijke dienstverlening op zich.

We maken ons zorgen over deze evolutie en drin-
gen er bij de vlaamse regering  sterk op aan om 
ook voor de sociale economieondernemingen 
een ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren 
dat aan de sector de zuurstof en de ruimte biedt 
om te ondernemen, te groeien en duurzame te-
werkstelling te blijven realiseren.

Wat is hEt problEEm? 
de sociale economieondernemingen worden 
sinds de invoering van het nieuwe maatwerkde-
creet en het decreet op de lokale diensteneco-
nomie verplicht om meer doorstroom te reali-
seren. Zo moeten de maatwerkbedrijven tegen 
2019 10% van hun  doelgroepwerknemers een 
doorstroomtraject laten volgen, gericht op door-
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in de lokale diensteneconomie zijn de door-
stroomvereisten nog dwingender. Alle doelgroep-
werknemers moeten verplicht doorstromen na 5 
jaar (1 jaar verlenging mogelijk). voor heel wat 
werknemers is dat een haalbare kaart, maar niet 

voor iedereen. Bovendien hangt het succes van 
de doorstroom af van  meerdere factoren, die 
de sector niet altijd zelf in handen heeft, zoals 
de economische conjunctuur en de ontvankelijk-
heid van de andere economische sectoren om 
met kwetsbare werknemers aan de slag te gaan.

de impact van verplichte doorstroom op de on-
dernemingen in de sociale economie wordt nog 
verergerd omdat aan de kant van de instroom, 
bij het vervangen van werknemers die het bedrijf 
verlaten,  zich het probleem stelt dat de compe-
tenties en de profielen van de werkzoekenden die 
door de vdAB worden doorgestuurd, het laatste 
jaar opmerkelijk zwakker zijn dan voorheen. vaak 
zijn de kandidaten te zwak voor het invullen van 
de openstaande vacature. er is een duidelijke 
ommekeer in de toeleiding sinds begin 2015 en 
we moeten snel uitzoeken waar dit mee te maken 
heeft. heeft het te maken met begripsverwarring 
en onduidelijke definities van de doelgroep (wie 
is kwetsbaar of zwak en wie niet)? 

Jos was al een tijdje aan de slag als 
verhuizer in de sociale economie en 
vond een job bij een regulier verhuis-
bedrijf. Hij deed de job prima maar 
kwam drie keer te laat op het werk en 
werd snel weer ontslagen. Hij kwam 
niet te laat omdat hij zich versliep  
- zoals het cliché wil - maar omdat het 
openbaar vervoer onbetrouwbaar is en 
niet tijdig aankomt. In een sociale eco-
nomiebedrijf is hier enig begrip voor, 
in een regulier bedrijf totaal niet.

❚ Ervaren werknemers helpen collega’s met een beperking op weg in sociale economie-bedrijven
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heeft het te maken met een ideologisch debat 
waarbij men - onder druk van de werkgevers-
organisaties die zich altijd hebben verzet tegen 
de sociale economie wegens vermeende concur-
rentievervalsing - de oorspronkelijke doelgroep 
verder wil verengen en nog meer toespitsen op 
de zeer kwetsbare werkzoekenden? of heeft 
het alleen te maken met het icF-instrument  

WiE WErkt Er in DE socialE EconomiE?

de sociale economie bestaat uit verschillende pijlers, op zich ook het resultaat van een lange 
geschiedenis. We onderscheiden ruwweg vier categorieën.

1. de beschutte werkplaatsen: al decennia oud en opgericht voor het tewerkstellen van perso-
nen met een fysieke of mentale handicap. sinds de oprichting van de maatwerkbedrijven 
mogen zij ook mensen tewerkstellen met een psychische, medische of psychiatrische pro-
blematiek.

2. de sociale werkplaatsen: pas in de jaren ’90 omdat heel wat langdurig en laaggeschoolde 
werkzoekenden niet meer aan het werk konden in het reguliere circuit. doorheen de jaren 
bleek dat heel wat mensen vaak langer dan 5 jaar werkloos waren omdat ze naast hun 
werkloosheid en lage scholingsgraad ook te kampen hadden met een medische, psychische 
of psychiatrische problemen (bv. verslaafden, mensen met depressies, rugklachten,..). te-
werkstelling was enkel mogelijk mits aangepaste tewerkstelling (bv. lager werkritme) en/of 
een sterke begeleiding (duidelijke instructies, meer supervisie, hulp bij problemen buiten 
het werk (mobiliteitsproblemen, echtscheiding, verhuis,…).

3. de lokale diensteneconomie: opgericht om tewerkstelling te creëren voor mensen met een 
iets kleinere afstand tot de arbeidsmarkt, maar wel met een zekere begeleidingsnood. Men-
sen die langer dan een jaar werkloos waren en geen diploma secundair onderwijs hadden. 
Jobs in dienstverlening en ondersteuning, zoals lokale kinderopvang, oppas bij senioren, 
poetshulp, vakantie voor kansarmen, aangepast aan de werknemers, maar hoe dan ook een 
aantal competenties en vaardigheden vergend. (in de praktijk vaak mensen die werkloos zijn 
omdat ze niet alleen laaggeschoold zijn, maar ook ouder dan 50 jaar.)

4. Arbeidszorg: mensen zonder arbeidscontract en tegen kleine vergoeding aan de slag gezet. 
het gaat om mensen met een zeer laag arbeidsritme, die bv. zeer stress- gevoelig zijn en dus 
sterk afgeschermd moeten worden. een klassieke taak in arbeidszorg is het herverpakken 
van goederen (bv. 2 shampoos voor de prijs van één) in kader van promotiecampagnes.

(= screeningsinstrument gebaseerd op 43 crite-
ria, om de afstand tot de arbeidsmarkt van een 
werkzoekende te meten) van de vdAB dat onvol-
doende is afgestemd op de doelgroep die men 
beoogt? in de praktijk zou het ook een combi-
natie kunnen zijn, waarbij men bewust begrips-
verwarring creëert om op een sluikse manier de 
doelgroep te verengen en daarbij de vdAB in-



de gids | FeBRUARi 2016 15

de sociAle econoMie ondeR dRUk | het hooFdstUk

De Vlaamse overheid maakt het de 

ondernemingen in de sociale economie 

eerder moeilijk dan gemakkelijk om een 

gezonde bedrijfsvoering te voeren en 

duurzame tewerkstelling voor een zwakke 

doelgroep te realiseren.

strueert om het icF-instrument zo af te stellen 
dat enkel nog de zeer kwetsbare werkzoekenden 
worden geselecteerd voor tewerkstelling in de 
sociale economie. We mogen hopen van niet en 
gaan er van uit dat er vooral nood is aan een ver-
duidelijking van hoe men de wettelijk omschre-
ven doelgroep in de praktijk afbakent.  

volgens ons gaat het hier voor een deel om een 
semantische discussie  over wie  ‘zwak – zwakker 
– zwakst’ – of beter: kwetsbaar – kwetsbaarder – 
kwetsbaarst is. Uit het antwoord van de minister 
van sociale economie aan het parlement2 kunnen 
we alvast niet afleiden dat men de doelgroep be-
wust wil verengen tot de allerzwaksten. op een 
parlementaire vraag van sonja claes en Rob Been-
ders antwoordt de minister dat zij de toegang tot 
de sociale economie wil voorzien voor werkzoeken-
den “die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben en die geen toegang hebben tot de regulie-
re arbeidsmarkt. Wij moeten hen als overheid een 
job geven. Ze kunnen doorstromen indien nodig en 
indien het kan. Sociale economie is erop gericht 
om ook de sociaal zwaksten in onze maatschappij 
een job te geven, maar is niet gericht op mensen 
die terechtkunnen in het reguliere arbeidscircuit”. 

WElkE afstanD?
Met deze definitie heeft niemand in het werk-
veld problemen, maar de problemen beginnen 
bij de definiëring wie er sociaal zwak is, wie 
een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt 
en vanaf wanneer men bepaalt dat de afstand 
‘groot’ is. het gaat hier over het verschil tussen 
kwetsbaar, kwetsbaarder en kwetsbaarst. Maar 
laten we duidelijk zijn: de doelgroep voor soci-
ale economie is geen homogene groep met één 
en dezelfde kenmerken. Mensen die kwetsbaar 
zijn op de arbeidsmarkt kunnen dat om verschil-
lende redenen zijn. Ze kunnen in sommige ge-
vallen relatief hoge competenties hebben, maar 
omwille van medische, psychische of psychiatri-
sche redenen toch kwetsbaar zijn. omgekeerd 
kunnen mensen in deze doelgroep ook zwakbe-
gaafd zijn, maar tegelijkertijd wel een zeer be-
trouwbare en stabiele werknemer zijn en goed 
functioneren mits de juiste begeleiding. er zijn 
ook mensen die omwille van een combinatie van 
kenmerken (én lage scholing én hogere leeftijd 
én buitenlandse afkomst) nog moeilijk een job 
vinden in het reguliere circuit, maar die best 
nog heel wat in hun mars hebben, mits de juiste 
begeleiding. hiermee wil ik vooral aantonen dat 
de doelgroep die in aanmerking komt voor te-
werkstelling in de sociale economie zeer divers 
is en niet over een kam geschoren kan worden. 
Wat ze gemeenschappelijk hebben is de nood 
aan begeleiding, in min of meerdere mate, af-

Monique geeft als directeur van een 
maatwerkbedrijf aan dat er een jobaan-
bieding is in een sociaal restaurant voor 
een kassabediende. Ook hier werken al 
jarenlang mensen uit de doelgroep aan 
de kassa. Maar de mensen die dit jaar 
werden gestuurd, konden nog niet reke-
nen. Het is praktisch onmogelijk om 
iemand binnen redelijke termijn te le-
ren rekenen en te leren omgaan met 
een kassa.
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profiel en doelgroepwerknemers met een zwak 
profiel. het is voor de ondernemingen onwerk-
baar als ze alleen mensen met een zwak profiel 
krijgen toegeleid. ook maatwerkbedrijven moe-
ten aan kwaliteitseisen  voldoen, ook maatwerk-
bedrijven moeten economisch rendabel zijn,  
ook maatwerkbedrijven hebben mensen nodig 
die bv. met een vrachtwagen kunnen rijden, ma-
chines kunnen repareren of aan de kassa kun-
nen staan. 

verder moeten ook de subsidies op een correcte 
manier worden toegekend. sinds de invoering 
van het nieuwe maatwerkdecreet is het bedrag 
van de subsidie meer op maat van de werk-
zoekende. Al naargelang de afstand tot de ar-
beidsmarkt kan de rendementspremie variëren 
tussen 40% en 75%. toch stellen de sociale 
economieondernemingen vast dat de hoogste 
rendementspremie van 75% maar mondjes-
maat en op expliciet verzoek wordt toegekend, 
ook al is deze wel verantwoord  voor werkne-
mers met een bijzonder zwak profiel. dat  kan 
op termijn leiden tot financiële problemen, om-
dat het rendementsverlies van doelgroepwerk-
nemers met een bijzonder zwak profiel en de 
hogere begeleidingskost die daarmee gepaard 
gaat, onvoldoende gecompenseerd wordt. 

tot slot is er de aankondiging van de hervorming 
van de sine-doelgroepkorting, naar aanleiding 
van de zesde staatshervorming, die tot grote on-
gerustheid leidt. Zo liggen er voorstellen op tafel 
om een deel van de middelen te verschuiven van 
de lokale diensteneconomie naar andere (nieu-
we) vormen van sociale economie. dit creëert 
grote financiële onzekerheid in de lokale dien-
steneconomie, omdat de sine-middelen een 
integraal deel uitmaken van de klaverbladfinan-
ciering van de lokale diensteneconomie. ook de 
maatwerkbedrijven zijn vandaag niet zeker dat 
zij hun huidige sine-middelen in de toekomst 
zullen kunnen behouden. 

hankelijk van hun afstand tot de arbeidsmarkt. 
in het verleden was deze diversiteit ook geen 
enkel probleem en zou er binnen een ruime 
doelgroep worden geselecteerd. vandaag werkt 
men met vage definities als ‘grote afstand tot de 
arbeidsmarkt’ en in de praktijk lijkt dit neer te 
komen op een serieuze vere nging van de doel-
groep tot de allerzwaksten. 

daarom kijken we ook naar het icF-instrument 
dat de vdAB sinds begin 2015 gebruikt om 
werkzoekenden te screenen en te bepalen wie 
wel of geen toegang heeft tot de sociale eco-
nomie. niet alleen de criteria, maar ook de 
onderliggende aannames en de achterliggende 
methodiek voor het verwerken van de gegevens 
moeten volgens ons op korte termijn grondig 
worden geëvalueerd en bijgestuurd. de sociale 
economieondernemingen moeten kunnen reke-
nen op een snelle toeleiding en op een toelei-
ding van werkzoekenden met het juiste profiel 
om de openstaande vacatures in te vullen. het 
is belangrijk dat de sociale economiebedrijven 
binnen de ruime doelgroep de vrijheid behouden 
om mensen aan te werven die ze nodig hebben. 
voor een goede bedrijfsvoering moet dit een mix 
zijn van doelgroepwerknemers met een sterker 

Luc kreeg mensen zonder rijbewijs toe-
gestuurd voor een job als vrachtwagen-
chauffeur. Ook in deze kringwinkel 
werkt men al jarenlang met chauffeurs 
die uit de doelgroep komen en geeft 
men hen de nodige opleiding om een 
goede vrachtwagenchauffeur te wor-
den, maar een werkzoekende opleiden 
die geen rijbewijs heeft, gaat ook voor 
hen een brug te ver.
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daarnaast komen op iets langere termijn ook de 
jobs van meer dan 1.000 kwetsbare werkne-
mers binnen de sector van de dienstencheques 
op de helling te staan door het uitdoven van de 
sine-doelgroepkorting en de onduidelijkheid 
over mogelijke oplossingen/alternatieven die hier 
tegenover staan.

conclusiE
onze conclusie is dat de vlaamse overheid het 
de ondernemingen in de sociale economie eer-
der moeilijk dan gemakkelijk maakt om een ge-
zonde bedrijfsvoering te voeren en duurzame 
tewerkstelling voor een zwakke doelgroep te rea-
liseren. Want het gevolg van deze maatregelen is 
dat maatwerkbedrijven en ondernemingen in de 
lokale diensteneconomie hun beste werknemers 
moeten laten vertrekken (= verhoogde druk op 
doorstroom) en dat ze werkzoekenden met een 
eerder zwak profiel krijgen toegeleid (waardoor 
het uitvoeren van de taken bemoeilijkt wordt), 
en dat ze hiervoor bovendien moeilijk een be-
roep kunnen doen op de hoogste rendements-
premie. dat kan de ondernemingen op termijn 
structureel in de problemen brengen, zowel fi-
nancieel als organisatorisch. de grote onduide-
lijkheid over de impact van de hervorming van 
de sine-doelgroepkorting zorgt bij diezelfde 
ondernemingen, maar ook bij een groep onder-
nemingen uit de sector van de dienstencheques, 
voor een bijkomende onzekerheid die dringend 
uitklaring en oplossingen vraagt.

We pleiten er voor dat er snel duidelijkheid komt 
over de toekomstige financiering van de sociale 
economie, waarbij we sterk de nadruk leggen op 
het behoud van de huidige tewerkstellingsplaat-
sen. het is nauwelijks te verantwoorden en uit 

te leggen dat een regering die er alles aan doet 
om jobs te creëren, tewerkstelling zou afbouwen 
in die ondernemingen die al jaren bewijzen dat 
ze duurzame tewerkstelling kunnen creëren voor 
een kwetsbare doelgroep. de sine-middelen die 
vandaag naar de maatwerkbedrijven, naar de lo-
kale diensteneconomie en naar de sociale dien-
stenchequebedrijven gaan, moeten integraal in 
deze sectoren blijven. Ze mogen niet verschoven 
worden naar de uitbouw van een nieuwe pijler 
ten koste van tewerkstelling in bestaande soci-
ale economieondernemingen.

We hopen dat de vlaamse regering oren heeft 
naar de verzuchtingen van de sector en bereid is 
de huidige manier van toeleiding bij te sturen, de 
toekenning van de juiste rendementspremie op 
een vlotte en correcte manier te laten verlopen 
en de doorstroom op een positieve manier aan 
te pakken. sociale dialoog is daarbij het beste 
middel om tot duurzame oplossingen te komen. 
de sociale economieondernemingen hebben im-
mers jarenlang opgebouwde kennis en ervaring 
in het duurzaam tewerkstellen van kwetsbare 
werknemers. ■

het is nauwelijks te verantwoorden en uit 

te leggen dat een regering die er alles aan 
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die al jaren bewijzen dat ze duurzame 

tewerkstelling kunnen creëren voor een 

kwetsbare doelgroep.

1. voor meer info, zie www.socialeeconomie.be
2. Zie parlementaire vragen op 13 januari 2016, https://www.vlaamsparlement.be/


