Samen met de gemeenten werken aan een goede dienstverlening
Brussel, 10 juli
De vele socialprofitondernemingen zoals ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, sociaal-culturele
verenigingen en ondernemingen uit de sociale economie zijn goed ingebed in het lokale weefsel.
Het gemeentelijk beleidsniveau is dan ook van essentieel belang voor ondernemers uit de social
profit. Net zoals de gemeentebesturen staat de social profit dicht bij de mensen.
Vandaag vinden alle Vlaamse gemeentesecretarissen het Verso-memorandum voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 in de bus. Daarin geeft Verso vijf aandachtspunten
mee om de opmaak van de gemeentelijke beleidsplannen te inspireren. Verso vraagt een
ondernemersvriendelijk klimaat voor socialprofitondernemingen, investeringen in welzijn, cultuur en
werk en aandacht voor overleg en samenspraak.
Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige gemeentebesturen erin slagen
beleidsdomeinoverschrijdend te werken en ook de handen in elkaar slaan met andere gemeenten uit
de regio. Verso vraagt dat de gemeenten, in hun rol van regisseur, voldoende oog hebben voor het
juiste evenwicht tussen het privé en het openbaar initiatief.
Ons uniek socialprofitmodel, met een uitgesproken rol voor het privaat initiatief zonder
winstoogmerk, realiseert in samenwerking met de gedreven gemeentebesturen een zorgzame en
emancipatorische samenleving op het terrein. We hopen dat we ook in de volgende beleidsperiode
op de medewerking van de lokale politieke mandatarissen kunnen rekenen. De gemeenten hebben
immers heel wat sleutels in handen om ons socialprofitmodel mee gestalte te geven en antwoorden
te bieden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
Als bijlage vindt u het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert
achttien federaties en is erkend als interprofessionele gesprekspartner in de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (Serv). De social profit omvat onder andere de
gezondheidszorg, de ouderenzorg, de thuiszorg, hulp aan personen met een beperking,
de sociaal-culturele sector en de beschutte en sociale werkplaatsen.

