
 
 

Vlaamse social-profitwerkgevers vragen snelle opstart tripartite 
overleg om tot structurele herwaarderingen te komen 
Brussel, 26 juni 2020 

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit. Verso 
vertegenwoordigt haar 15 federaties onder andere in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
en de raad van bestuur van de VDAB. De Vlaamse social profit bestaat uit sociale ondernemingen uit 
een brede waaier aan sectoren, die samen goed zijn voor een tewerkstelling van meer dan 400.000 
arbeidsplaatsen. 

Verso is niet opgezet met de ongelijke behandeling die is ontstaan tussen sectoren door 
zorgmedewerkers uit de federale zorgsectoren een consumptiecheque te beloven.  

Verso is tevreden dat het applaus voor de zorgwerkers die de afgelopen maanden in de vuurlinie 
stonden, wordt omgezet in een tastbare opwaardering van hun koopkracht. Verso vindt echter dat 
deze waardering ten eerste voor alle medewerkers in zorg en welzijn moet gelden en ten tweede dat 
de waardering moet omgezet worden in een structurele verbetering van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig in zowel de Vlaamse als federale zorgsectoren. 

ASAP onderhandelingen opstarten over nieuw sociaal akkoord met extra budgetten vanuit de 
Vlaamse regering 

Verso stuurde op 12 juni al een brief naar minister-president Jambon met de vraag om een gesprek 
waar de social-profitwerkgevers hun bijdrage aan de maatschappelijke en economische relance na 
corona kunnen toelichten en ook hun prioritaire punten voor een nieuw sociaal akkoord kunnen 
voorstellen. Tot op heden ontving Verso nog geen uitnodiging van de Vlaamse regering. 

- Verso vraagt enerzijds aan de Vlaamse regering om sectorale relanceplannen op te 
starten voor de sociale economie, de sociaal-culturele sectoren en de zorg- en 
welzijnssectoren. 

- Daarnaast wil Verso graag van deze Vlaamse regering horen binnen welk budgettair 
kader de onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord kunnen opgestart worden. 

Voor Verso is het cruciaal dat een volgend sociaal akkoord stappen vooruit zet op volgende punten: 

- Een structurele verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden. 
- Een substantiële verlichting van de werkdruk door meer personeel voor de 

kernopdrachten van sociale ondernemingen. 
- Enkel door nieuwe budgetten vrij te maken kan de Vlaamse regering de huidige 

knelpunten in de sectoren structureel verbeteren. Verso vraagt bovendien een 
substantieel akkoord, dat over de volledige termijn van vijf jaren loopt.  

Ingrid Lieten, directeur Verso: “De coronacrisis is nog niet achter de rug, maar dat is geen excuus om 
de onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord uit te stellen. Als de crisis ons één ding heeft 
geleerd, dan is het wel dat onze ondernemende social profit ten allen tijde klaar staat om haar 
cruciale rol in onze maatschappij op te nemen. De Vlaamse regering heeft nu de opportuniteit om 
deze belangrijke bijdrage te valoriseren en er zo voor te zorgen dat alle Vlamingen ook in de 
toekomst kunnen blijven rekenen op slagvaardige sociale ondernemingen en hun medewerkers.” 



 
 
Over Verso 

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie 
voor de social-profitsector in Vlaanderen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de 
gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector en de sector van de aangepaste 
tewerkstelling. 

Vandaag zorgen meer dan 16.000 private en publieke vestigingen in de Vlaamse social profit voor 
401.000 arbeidsplaatsen. Deze ondernemers zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste 
van mens en maatschappij. 

Contact 

Voor meer informatie over dit persbericht, contacteer Tobias Lancsweert, 
communicatieverantwoordelijke Verso: tobias.lancsweert@verso-net.be of 0498/622.731. 
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