Verso tevreden over VESOC-akkoord met aandacht voor zijinstroom vanuit sectoren in transitie
Brussel, 14 december 2020
Deze ochtend ondertekende Verso samen met de andere sociale partners een zogenaamd ‘VESOCakkoord’ met de Vlaamse regering met als titel #Alle hens aan dek. Verso is tevreden dat de Vlaamse
regering, gezien de disruptieve impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, samen met de sociale
partners de koe bij de horens vat en de transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt verder op de
rails zet.
Verso kijkt in het bijzonder uit naar de uitwerking van speerpunten 16 en 18.
Speerpunt 16 sluit aan op het recent afgesloten voorakkoord voor een intersectoraal akkoord voor
de social profit (VIA 6) en zet in op de broodnodige instroom van nieuwe werkkrachten in de
zorgberoepen, hetzij via het onderwijs, hetzij via opleidingen specifiek gericht op zogenoemde zijinstromers uit sectoren die in een transitie zitten.
Speerpunt 18 kijkt naar de rol van de sociale economie bij de volwaardige integratie van personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen uit de sociale economie, zoals de
maatwerkbedrijven, bieden hen kansen op tewerkstelling en kunnen in samenwerking met de
reguliere economie de competenties van deze doelgroep versterken. Het akkoord voorziet in
opleidingen voor de doelgroepmedewerkers, strategische investeringssteun voor de ondernemingen
en nieuwe instroom in de sector en doorstroom naar de reguliere economie.
Ingrid Lieten, directeur Verso: “Dit akkoord is voor onze zorg- en welzijnssectoren een belangrijke
aanvulling op het intersectorale akkoord voor de social profit dat we net hebben afgesloten tussen
de sociale partners en de Vlaamse regering. Het zal ons toelaten de broodnodige profielen voor deze
sectoren aan te trekken en op te leiden. Zo dragen de social-profitsectoren ook in belangrijke mate
bij aan een werkzaamheidsgraad van 80% in Vlaanderen.”
Over Verso
De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie
voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de
gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector, het onderwijs en de sector van de
aangepaste tewerkstelling.
Vandaag zorgen meer dan 16.000 private en publieke vestigingen in de Vlaamse social profit voor
416.000 arbeidsplaatsen. Deze ondernemers zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste
van mens en maatschappij.

