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Reactie Verso op Vlaams regeerakkoord
Brussel, 23/07/2014
Verso, de werkgeversfederatie voor de Vlaamse social profit, heeft na lezing van het Vlaams
regeerakkoord respect voor de inspanningen van de Vlaamse onderhandelaars. Ondanks een moeilijk
budgettair kader kiezen zij er resoluut voor om de nodige sociale investeringen te doen. Verso is
tevreden dat een aantal voor de social profit belangrijke punten terug te vinden zijn, zoals: de
noodzakelijke investeringen in de sociale dienstverlening, het ijveren voor een regelluw kader voor
socialprofitondernemingen en een verankering van het tripartite sociaal overleg op het vlak van de
sociale bescherming.
Investeren in zorg en welzijn
De toekomstige Vlaamse regering erkent de grote uitdagingen in de zorg en maakt daarvoor een
extra budget vrij van 500 miljoen euro op kruissnelheid. Wegens de grote tekorten in de sector voor
personen met een handicap wordt er voor die sector al vanaf dag 1 een groeipad voorzien. Ook voor
ouderenzorg, kinderopvang en de gezinszorg wordt er uitbreiding voorzien.
Ook de socioculturele sector mag op de steun van de regeringspartijen rekenen. Hier vermeldt het
regeerakkoord echter geen budgettair groeipad voor een sector die bijdraagt aan de sociale cohesie
in Vlaanderen, maar het de laatste jaren erg te verduren heeft gekregen.
Ruimte voor sociaal ondernemerschap
De socialprofitondernemers zijn ook verheugd dat de toekomstige Vlaamse regering zich engageert
om de administratieve lasten en betutteling te verminderen voor verenigingen en meer vertrouwen
en autonomie te geven aan de partners die het beleid uitvoeren. Het is ook hoopgevend dat het
regeerakkoord expliciet vermeldt dat de principes van corporate governance gelden voor alle
partners, dus ook voor commerciële ondernemers in zorg en welzijn.
Sociale partners betrekken bij uitrol zesde staatshervorming
Verso onderschrijft ten volle de keuze van de Vlaamse onderhandelaars voor een versterking van het
sociaal overleg tussen sociale partners en overheid in een tripartite overlegmodel waar ook de
werkgevers uit zorg en welzijn aanwezig zijn. Ook is het vanzelfsprekend belangrijk dat andere
stakeholders uit de social profit betrokken worden bij de regie van het sociaal beleid.
Een goed werkend sociaal overleg zal ook beslissend zijn voor de uitrol van het activerend
arbeidsmarktbeleid en tewerkstellingsmaatregelen, de uitrol van de decreten rond maatwerk en
lokale diensteneconomie en een coherent beleid rond arbeidsmarktgerichte opleidingen.
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