De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert achttien
federaties, actief in de gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector, het
onderwijs en de sector van de aangepaste tewerkstelling. Samen staan zij in voor 13.792
private en publieke vestigingen en 372.176 arbeidsplaatsen.

Prioriteiten Verso t.a.v. onderhandelaars Vlaamse regering 2014-2019
Brussel, 13/06/2014 Verso, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, werd vandaag
ontvangen door de onderhandelaars voor de volgende Vlaamse regering. Directeur Bruno Aerts en
voorzitter Wim Moesen hebben de prioriteiten uit het Verso-memorandum toegelicht. De
werkgevers uit de social profit leggen de nadruk op het investeren in de sociale dienstverlening, op
een goed werkende arbeidsmarkt, op het stimuleren van sociaal ondernemerschap en op het
organiseren van een eigentijds en performant sociaal overleg.
Investeren in de social profit, binnen gezonde overheidsfinanciën
De Vlaamse socialprofitwerkgevers zijn zich bewust van de budgettaire context en de inspanningen
die het streven naar een gezonde begroting zal vergen van de volgende Vlaamse regering.
Tegelijkertijd moeten er antwoorden gegeven worden op de dwingende maatschappelijke
uitdagingen zodat investeren in de dienstverlening ook tijdens de volgende regeerperiode nodig zal
blijven. Dat geldt voor alle segmenten van de social profit: zorg en welzijn, sociale economie en
sociaal-cultureel werk.
Een goed werkende arbeidsmarkt zet meer mensen aan het werk
Een goed werkende arbeidsmarkt begint bij een performant onderwijs, dat elk talent ten volle
ontwikkelt. Verso vraagt dat de volgende regering de onderwijshervorming realiseert en opleiding en
vorming hoog op de agenda zet. Tevens vraagt Verso de versterking van het activerend beleid voor
werkzoekenden, met nadruk op werkervaring. Een activerend beleid impliceert dat de volgende
Vlaamse regering verder inzet op een beleid voor elders verworven competenties, een expliciet
kansengroepenbeleid en investeringen in de sociale economie. Om de aanwervingsdrempel voor
werkgevers te verlagen moeten de doelgroepkortingen eenvoudig en transparant zijn. Verso vraagt
dat de rsz-kortingen zich richten op laaggeschoolden en op ouderen. Voor zeer kwetsbare groepen
pleit Verso om de regeling ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE) te behouden. Inzake de
dienstencheques vraagt Verso dat deze zich richten op de aanvankelijke doelstellingen, hetgeen
inhoudt dat een gedeelte van het budget wordt afgesplitst ten behoeve van de aanvullende
thuiszorg.
Ondernemen binnen een regelluw kader en op een level playing field
In het licht van de maatschappelijke uitdagingen staan de sociale ondernemers klaar om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben reeds bewezen kwaliteitsvolle diensten te kunnen
ontwikkelen op een kostenefficiënte manier. Zij vragen wel rechtszekerheid, een regelluw kader, een
stabiele financiering en een sturing op kwaliteit. Van de overheid wordt verwacht dat ze een duidelijk
voorwaardenkader voor maatschappelijk verantwoorde zorg vastlegt dat van toepassing is op alle
soorten aanbieders. Raken aan de kwaliteit, de betaalbaarheid of de toegankelijkheid van
dienstverlening kan geen optie zijn.
Naar een performant sociaal overleg
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Een performant sociaal overleg vraagt een volwaardige rol voor de socialprofitwerkgevers, zeker in
het licht van de belangrijke bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming moeten
worden geconcretiseerd.
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