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VersoDirect
VersoDirect is de nieuwsbrief van de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen vzw, 
de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse socialprofitsector. Verso verenigt 
ondernemers uit de gezondheidszorg, de welzijnssector, de socioculturele sector, de sector  
van de aangepaste tewerkstelling, het onderwijs en de mutualiteiten.

“	Veel	socialprofitondernemers	zijn	al	bezig	met	
het	diversifiëren	van	hun	inkomstenbronnen”
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EDITO

Subsidies 
worden	
onzekere	
bron	van	
inkomsten	
Socialprofitondernemingen zagen in 2015 hun subsidies 
verder dalen. Dat bericht de Koning Boudewijnstichting 
op basis van hun jaarlijkse ‘Barometer van het vereni-
gingsleven’. De ‘kaasschaaf’ werd zo goed als overal weer 
toegepast. De meeste verenigingen hopen echter dat 
het einde van de besparingen in hun sector in zicht is.

De Koning Boudewijnstichting ondervraagt elk jaar 
700 directeurs van organisaties uit ‘sociaal welzijn’, 
gezondheidszorg, de cultuursector en de socioculturele 
sector uit heel België. Ze doet dit al voor de zesde keer 
op een rij. Dit jaar zagen de onderzoekers de tot nu toe 
grootste toename van het aantal ondernemingen dat 
hun subsidies zag dalen. Dat was voor maar liefst 38% 
van de ondervraagden het geval. In Vlaanderen werd 
bijna de helft geconfronteerd met minder inkomsten uit 
structurele subsidies. Vooral in de cultuursector en bij 
milieuverenigingen werd er zwaar bespaard. De gezond-
heidssector werd enigszins ontzien. Slechts een vijfde van 
die ondernemingen zag hun subsidies dalen.

Het merendeel van de getroffen verenigingen ziet hun 
inkomsten uit subsidies slechts licht dalen, namelijk 
minder dan 10%. Dit past binnen de ‘kaasschaafmethode’, 
het beproefde recept van de regeringen om de uitgaven 
te beperken zonder drastische keuzes te moeten maken. 
Toch is ook deze vorm van besparen niet onschuldig: 
voor sommige verenigingen kan een besparing van 
10% al genoeg zijn om de volledige werking te moeten 
stopzetten. Veel verenigingen zitten namelijk op hun 
tandvlees door de vele besparingsrondes die ondertussen 
zijn gepasseerd.

Daarnaast zien de verenigingen dat de overheid steeds 
vaker kiest voor projectfinanciering in plaats van 

Spelregels moeten 
voor iedereen 
gelijk zijn
Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager 
heeft met het terugfluiten van de Belgische fiscale rulings 
een duidelijke lijn getrokken. De Europese Commissie lacht 
er niet mee. In essentie gaat het hier om: waar het draait 
om een mogelijke vorm van staatssteun moeten de regels 
voor iedereen gelijk zijn en moeten ze transparant en 
eenvoudig zijn.

Deze strenge maar rechtvaardige Europese koers plaatst 
onze overheden blijkbaar in een wat ongemakkelijke positie. 
Niet alleen zijn ze mogelijk in het verleden te nonchalant 
geweest waardoor sommige dossiers als een boemerang 
terug op de politieke tafel komen met heel wat ‘collatoral 
damage’ voor de ondernemingen, de belastingbetaler en 
niet in het minst voor de rechtszekerheid van onze spelregels.

Maar de les die hier vooral naar voor komt, is dat de overheid 
bij de uitwerking van nieuwe regelgeving alert moet zijn 
dat deze de toets van het gelijkheidsbeginsel doorstaat. 
Dit geldt uiteraard ook voor de Vlaamse regelgeving. 

We hebben de indruk dat omwille van budgettaire of andere 
redenen dit niet altijd het geval is. Zo wijst Verso al maanden 
op een pijnpunt van de nieuwe Vlaamse regelgeving rond 
doelgroepkorting, waarbij voor de doelgroepkorting oudere 
werknemers een niet te verantwoorden uitsluiting van social-
profitondernemingen blijft voorzien. We zijn alvast benieuwd 
hoe Europa dit dossier zal beoordelen… 

Bruno Aerts, directeur Verso

												WAARVAN	AKTE...

“De oude klassieke verhouding tussen langs 

de ene kant werkgever en langs de andere 

kant werknemers, heeft al lang zijn tijd gehad. 

Vandaag bestaat er een veelheid aan relaties, 

en een veelheid aan contracten. Kortom, er zijn 

al lang nieuwe arbeidsverhoudingen aan het 

ontstaan. Alleen in het klassieke sociale overleg 

tussen de sociale partners is dat nog niet goed 

doorgedrongen.”

	 Uit	de	nieuwjaarstoespraak	van	Paul Kumpen,	

voorzitter	Voka,	op	4	januari	2016.
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structurele subsidies. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de werking van 
socialprofitondernemingen. Meedingen naar projectsubsidies dwingt hen om 
projecten uit te werken op korte termijn ten koste van hun autonomie en 
innovatievermogen. Ook voor het personeelsbeleid en de continuïteit binnen de 
onderneming is projectfinanciering niet bevorderlijk.

Beterschap in zicht?
Toch heerst er optimisme in de sector. De verenigingen hopen dat het ergste 
achter de rug is en herinneren de regering aan hun belofte om enkel in het 
begin van de regeerperiode de broeksriem aan te halen. In Vlaanderen heerst er 
meer optimisme dan in Wallonië. En terwijl er pas tegen 2017 beterschap wordt 
verwacht op het vlak van subsidies, zijn veel socialprofitondernemers al bezig 
met het diversifiëren van hun inkomstenbronnen. Ze zijn daarbij niet bang om 
samenwerkingen aan te gaan met commerciële ondernemingen. 

We zagen de afgelopen jaren het aandeel overheidsfinanciering dan ook 
systematisch terugzakken en die trend zet zich in deze editie voort. In 2012 was 
de overheid nog goed voor 57% van de inkomsten van Belgische verenigingen. 
Vandaag staat de overheid nog maar in voor 48% van de inkomsten.

Lees meer over de nieuwe barometer van de financiële situatie van het 
verenigingsleven op www.kbs-frb.be

Wat	deden	sectoren	
met ESF-budget 
werkbaar werk?
In 2012 spraken sociale partners en de 
Vlaamse regering af om werk te maken 
van werkbaar werk. Daarvoor werd onder 
andere een addendum ‘werkbaarheid’ 
bij de sectorconvenanten 2013-2015 
gefinancierd door het ESF-agentschap. In 
totaal werden er in 2013-2014 18 sectorale 
werkbaarheidsprojecten opgestart. 
De Stichting Innovatie en Arbeid ging 
onlangs na wat het resultaat was 
van deze projecten.

In de meeste sectoren werd er in 
de eerste plaats gefocust op een 
verkennende analyse. Daarmee leidde 
deze eerste golf van werkbaarheidspro-
jecten vooral tot meer kennis en begrip 
over werkbaarheidsknelpunten en een 
grotere sense-of-urgency rond deze 
problematiek. Voor concrete resultaten 
op het terrein is het waarschijnlijk wachten 
op de sectorconvenanten 2016-2017. 
Het is alvast duidelijk dat de sector-
fondsen deze opdracht ter harte nemen. 
Hun sectorconsulenten zijn dan ook 
goed geplaatst om werkgevers die 
vragen hebben te informeren en door te 
verwijzen naar gespecialiseerde diensten.

Ook in de social profit is er in de 
afgelopen periode sterk gewerkt rond 
werkbaar werk. VIVO voerde een 
grootschalig onderzoek naar werkbaar 
werk in de socialprofitsectoren 
via medewerkersbevragingen en 
focusgroepen. 

De aanbevelingen en conclusies uit dit 
onderzoek zijn ook in de nieuwe sector-
convenant vertaald naar een actieplan. 
Zo zijn er dit jaar al opleidingssessies en 
lerende netwerken rond werkbaar werk in 
samenwerking met HRwijs, het vormings-
aanbod van Verso.

Meer informatie: www.serv.be/stichting
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De Nationale Bank heeft vorige week 
haar kortetermijnverwachtingen voor de 
economische groei in België vrijgegeven. 
Voor 2015 en 2016 zou de groei nog 
bescheiden zijn met respectievelijk 1,4% 
en 1,3%, maar in 2017 zou het bbp toch 
met 1,6% groeien.

Deze economische groei vertaalt zich 
ook in jobcreatie, meerbepaald in wat de 
Nationale Bank de ‘conjunctuurgevoelige 
bedrijfstakken’ noemt. In totaal zou de 
werkgelegenheid toenemen met 114.000 
banen tussen 2015 en 2017. In de social 
profit zouden er in die periode 39.000 
banen bijkomen.

Opvallend is dat na vele jaren van 
jobverlies in de profit deze sectoren de 
rol van banenmotor terug overnemen van 
de social profit. In 2015 is de social profit 
nog goed voor 56% van de nieuwe banen 
voor loontrekkenden tegenover 44% 
voor de profit. In 2016 nemen de profit-
sectoren de kop over met 58% van de 
werkgelegenheidscreatie tegenover 39% 
voor de social profit. De overheid neemt 
in dat jaar nog 3% van de groei voor zijn 
rekening. In 2017 is het aandeel van de 
profit gestegen naar 63% van de nieuwe 
banen.

Als de prognoses van de Nationale Bank 
uitkomen, dan is dat een goede zaak voor 
de Belgische economie en de tewerk-
stelling. Dankzij de groei in de social profit, 
die ook in de crisisjaren overeind bleef, is 
de tewerkstelling in België enigszins stabiel 
kunnen blijven. Maar een sterke groei in 
de profitsectoren is een goede zaak voor 
zowel de tewerkstelling als voor de finan-
ciering van onze sociale zekerheid. Verso 
hoopt wel dat de overheidsfinanciën 
overeind kunnen blijven, zonder verdere 
besparingen op de sociale dienstverlening. 
De Nationale Bank verwacht alvast nog 
zware inspanningen om te komen tot een 
structureel evenwicht in 2018.

www.nbb.be

Er is al veel gesproken en geschreven over ‘zorg op maat’. Toch zien we dat 
de tanker maar moeilijk gekeerd wordt en de verandering op de werkvloer 
moeilijk vorm krijgt. Dat vindt alleszins de Strategische Adviesraad Welzijn, 
Gezondheid en Gezin, die hierover een advies uitbracht dat de ingrediënten 
van deze ‘integrale zorg’ beschrijft vanuit het standpunt van de medewerker.

Aan de basis van het begrip ‘integrale zorg’ ligt de vaststelling dat de zorgvrager 
het zorgaanbod als te versnipperd ervaart. Zorgverleners werken te veel vanuit 
hun eigen specialisatie waardoor de verschillende diagnoses en therapieën 
onvoldoende op elkaar afgestemd worden, zeker bij chronische zorg. De 
zorgvrager wil zelf de touwtjes in handen nemen en wordt daarin niet altijd 
ondersteund door een zorglandschap dat nog te veel aanbodgestuurd is.

Er is dus nood aan een paradigmashift volgens de adviesraad en de betrok-
kenheid van de medewerkers is daarbij cruciaal. Hij of zij moet zeker een 
goede technische scholing hebben, maar daarnaast zijn meer generalistische 
competenties zoals overleg en luisteren naar de noden van de zorgvrager 
onontbeerlijk om de switch naar integrale zorg te maken. De focus op gespeci-
aliseerde kennis gaat volgens de Raadsleden nog te veel ten koste van generalis-
tische competenties.

Integrale zorg vraagt ook een zorgsysteem dat voluit gaat voor een kwaliteitsvol 
leven voor wie zorg nodig heeft en dit volgens de definitie die deze persoon daar 
zelf aan geeft. Maar we kunnen dit niet aan de zorgprofessional alleen overlaten, 
zegt de SAR WGG. Het onderwijs moet aangepast worden om de nodige 
nieuwe competenties mee te geven, de arbeidsmarkt moet hen ondersteunen, 
motiveren en betrokken houden en het beleid moet de juiste impulsen geven 
om deze nieuwe werkwijze mogelijk te maken. In een volgend advies zal de SAR 
WGG aanbevelingen doen voor een vernieuwd personeelsbeleid, opleidings-
cultuur en leiderschap.

www.sarwgg.be

114.000 nieuwe 
jobs tegen	2017

Zorgprofessional cruciaal	
voor	slagen	zorgmodel	
van	de	21ste	eeuw

SECTORNIEUWS

“De zorgvrager wil zelf 
 de touwtjes in handen nemen”
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 Personeel	in	welzijn	

vergrijst	snel	
De afgelopen vijf jaar is het aantal jobs in de 
welzijnssector met 8,3% gestegen. Dat berekende 
het Vlaams Welzijnsverbond op basis van een 
bevraging bij 189 werkgevers, samen goed voor bijna 
de helft van de jobs in de sectoren personen met 
een handicap, kinderopvang, jeugdhulp en gezins-
ondersteuning.

Dat de social profit heel wat nieuwe banen creëert is 
al langer geweten. De cijfers van de werkgeverskoepel 
bevestigen dat deze trend zich ook in de welzijns-
sector doorzet en dit in een periode dat de Vlaamse 
arbeidsmarkt als geheel in een dip zat met een groei 
van slechts 0,75%. 

Maar het Vlaams Welzijnsverbond heeft nog heel 
wat meer vragen gesteld aan haar werkgevers. De 
cijfers op het vlak van leeftijdsverdeling, vrijwillig en 
onvrijwillig verloop, diversiteit, scholingsgraad, ziekte-
verzuim en deeltijds werk worden gebundeld in de 
studie ‘Personeel in welzijn doorgelicht’. 
Enkele opvallende cijfers:
• Gemiddeld groeide de sector jaarlijks 2%. 
 Dat betekent 1600 extra banen per jaar.
• De gemiddelde leeftijd is gestegen tot 40 jaar. 
 In 2020 zal 20% van de medewerkers 55 of ouder  
 zijn. Ook de VAP-dagen zullen met 20% stijgen   
 tegen 2020.
• De vervangingsvraag zal dan 8340 vte bedragen,  
 een stijging van 23,78% ten opzichte van 2014.
• Het langdurig ziekteverzuim stijgt en zal nog  
 toenemen naarmate het personeelsbestand  
 vergrijst. Onder de 35 jaar bedraagt het ziekte- 
 verzuim 4,59%, terwijl 13,67% van de 55-plussers  
 afwezig is wegens ziekte.
• Elke dag meldt bijna 13% van de medewerkers 
 zich niet op het werk wegens ziekte, tijdskrediet, 
 zwangerschap of ouderschapsverlof. In aantal uren  
 uitgedrukt komt het aandeel deeltijds werk zo op 
 twee derde, aanzienlijk hoger dan het officiële 
 cijfer van 54,4%. 
• De welzijnssector kent een vrij hoog personeels- 
 verloop met bijna 20% nieuwe aanwervingen 
 per jaar, vooral door vervangingscontracten en 
 kortlopende subsidies.
• Slechts 1,9% van de medewerkers is van allochtone  
 afkomst en 0,7% heeft een arbeidshandicap. Er is  
 nauwelijks verbetering vast te stellen in deze diversi 
 teitscijfers. Bij een detailanalyse van 20 werkgevers  
 binnen de bredere afbakening van de Serv en de  
 Vlaamse overheid, komt de sector aan 4% alloch- 
 tonen en 1% personen met een arbeidshandicap.

SECTORNIEUWS

Hervorming Sine 
roept	nog	veel	
vragen	op 
Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse regering de 
conceptnota voor de hervorming van de Sine-maatregel 
goed. Sine staat voor ‘sociale inschakelingseconomie’ 
en is een van de tewerkstellingsmaatregelen die over-
kwamen naar Vlaanderen met de zesde staatshervorming. 
De bevoegde minister vroeg ook de sociale partners om 
advies, maar midden december moest de Serv melden 
dat de sociale partners niet over voldoende informatie 
beschikken om een gedegen advies af te leveren. Eerdere 
vragen om opheldering van de Serv en de Commissie 
Sociale Economie waren immers zonder gevolg gebleven.

De sociale partners hadden onder meer vragen bij het financiële 
plaatje. Zo toont de conceptnota dat het budget voor de 
toepassingen van Sine binnen de lokale diensteneconomie zou 
zakken van 11 miljoen euro naar 5 miljoen en binnen maatwerk 
zelfs van 24 miljoen naar 11 miljoen. Een verklaring voor deze 
budgettaire meevallers wordt echter niet gegeven.

Verregaande hervorming
De hervormingsplannen van de minister lijken dus een grote 
impact te impliceren op heel wat activiteiten in de social profit, 
ook buiten de sociale economie. Voor Verso is het duidelijk 
dat de minister met deze conceptnota verder wil gaan dan 
het louter integreren van de Sine-maatregel in het bestaand 
pakket aan maatregelen voor de sociale economie, zoals eerder 
voorzien in de beleidsbrief van de minister. 

Door de verenging van de doelgroep van de Sine-maatregel 
tot personen met een arbeidshandicap en personen met 
een psychosociale problematiek, worden heel wat andere 
kwetsbare profielen doorgestuurd naar het beleidsdomein 
Werk. Bij gebrek aan een aangepast instrumentarium dreigen 
deze groepen daar aan hun lot overgelaten te worden. Dat lijkt 
alvast het geval voor langdurig werkzoekenden. Voor Verso 
is verder overleg over deze belangrijke hervorming dan ook 
onontbeerlijk om tot een gedragen instrument te komen dat 
daadwerkelijk de kansen van kwetsbare doelgroepen op de 
arbeidsmarkt versterkt.

Meer informatie: www.serv.be

“Voor Verso is het duidelijk dat de 
minister verder wil gaan dan het 
integreren van de Sine-maatregel”
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Inspiratiesessie	verzuimbeleid		
en	waarderende	benadering

HRwijs stelt	jaarprogramma	voor

Een scan van uw HR-beleid, een 
inspiratiesessie met collega’s, een event 
met een boeiende spreker. HRwijs zet 
zich binnen Verso in om uw medewer-
kersbeleid te ondersteunen. Het 
vernieuwde team biedt u in 2016 zelfs 
een workshop in de theaterwereld en, 
opnieuw, een HR-zomerkamp aan. 

Toegankelijk, direct en zonder veel 
poespas. Zo wil HRwijs er voor u zijn. De 
focus ligt ook dit jaar op onmiddellijk 
bruikbare tools, heldere teksten en 
advies op maat. 

Scannen en inspireren
Met de HRscan krijgt u in een halve dag 
een eerste screening van uw HR-beleid. 
Die scan levert u duidelijke klemtonen in 
een professioneel medewerkersbeleid. 
U krijgt de kans om ervaringen uit te 
wisselen met andere vzw’s en gaat naar 
huis met praktische tips en tools. HRwijs 
levert de dienst ook ‘aan huis’, op maat 
van uw onderneming. 

De HRwijs-inspiratiesessies reiken kleine 
socialprofitondernemingen nieuwe 
ideeën aan over actuele HR-thema’s. 
Ervaren sprekers leiden elke sessie in. 
Praktijkvoorbeelden uit kleine vzw’s en 
HR-methodieken maken het concreet. 
In 2016 zet HRwijs ‘competenties en 
talenten’, ‘leiderschap in verandering’ en 
‘inzetten op welzijn’ in de kijker.
De ‘intervisiemomenten’ vertrekken 
dan weer van specifieke vragen van 
de deelnemers over een afgebakend 
thema in hun medewerkersbeleid. Een 
expert buigt zich over deze vragen en 
geeft bruikbare antwoorden. Het eerste 
intervisiemoment gaat over diversiteit. 

Speels en diepgaand
Op 5 april geven HRwijs en stads-
theatergezelschap Het nieuwstedelijk 
een speelse kijk op motivatie van mede-
werkers met de workshop ‘Omdat ge 
ervoor betaald wordt!’. Het wordt een 
interactieve dag voor stafmedewerkers 
en directies van kleine vzw’s. Stijn Devillé 
en Adriaan Van Aken tonen hoe een 
bont gezelschap van acteurs dagelijks 
samenwerkt. 

Zij spreken ook uw verbeelding aan. 

In een tweedaagse summer course (18 en 
19 augustus) voor leidinggevenden van 
kleine vzw’s gaat het allemaal nog wat 
dieper en breder. Heerlijke plaats van 
afspraak is het groene Heerlijckyt van 
Elsmeren. U krijgt een overzicht van alle 
stappen in HR, van werving tot uitstroom. 

Metamorfose
Het kernteam van HRwijs gaat deze 
boeiende uitdagingen te lijf met 
vernieuwde kracht(en). Pieter Vleugels 
blijft op post als coördinator, maar Pieter 
Vissers vond een uitdagende baan dichter 
bij huis. Onze HR-adviseur is nog een 
tijdje in dienst, maar vervangster Kirsten 
D’Hooghe staat nu al voltijds voor u klaar. 

Sinds december heeft HRwijs met Johan 
De Crom ook een communicatieme-
dewerker in dienst. Studente sociaal werk 
Fatma Qorlazja danken we voor haar 
bijdrage als stagiaire, zij vervoegt nu de 
rangen van Jobkanaal. Collega-studente 
Tessa Gorris neemt op 1 februari haar 
plaats in.

V.l.n.r.: Johan De Crom, Fatma Qorlazja, Pieter Vleugels, 
Kirsten D’Hooghe en Pieter Vissers.

												WAARVAN	AKTE...

“De sociale zekerheid is een vangnet dat ons 

steunt als we ziek, werkloos of gepensioneerd 

zijn. We mogen ons gelukkig prijzen dat we 

 in België over zo’n stevig vangnet beschikken. 

 Dat vangnet moet stevig en fijnmazig blijven, 

maar ook efficiënt en doeltreffend.”

	 Pieter Timmermans	van	het	VBO	roept	op	

tot	een	oefening	van	sociale	partners	met	

leidende	ambtenaren	ter	verkenning	van	

efficiëntiewinsten	in	de	sociale	zekerheid.	

	 De	Tijd,	19	januari	2016.
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Hoe maak je als werkgever werk van ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’? Over dit onderwerp organiseerden de provincie Vlaams-
Brabant en de werkgeversorganisaties Verso, Unizo en Voka op 20 
november een aantal rondetafelgesprekken met werkgevers, sociale-
economieorganisaties, beleidsmakers en academici. Verso ging met een 
aantal social-profitwerkgevers in gesprek over de samenwerkingsmoge-
lijkheden met sociale-economieorganisaties. 

Niels Seresia van Foyer de Lork, een vzw die verschillende woonzorgcentra 
beheert, getuigde over de positieve samenwerking tussen hun voorziening 
Uilenspiegel in Genk en sociale-economieorganisatie De Sluis voor de 
wasserij van het woonzorgcentrum. Wanneer het druk is in de wasserij - bij 
het plooien, strijken, ophalen en verdelen van de was - komt een ploeg van 
De Sluis, inclusief begeleider, de wasserijmedewerker van Foyer de Lork 
bijstaan. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft echter niet steeds te 
gaan over het uitbesteden van diensten aan sociale-economieorganisaties. 
Zo kiest vzw Emmaüs, een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de 
provincie Antwerpen, er bewust voor om onder andere logistieke functies 
niet structureel uit te besteden. Kwetsbare medewerkers integreren op de 
werkvloer is ook een vorm van MVO-beleid.

De aanwezige sociale-economieorganisaties zetten tijdens de kennismaking 
ook graag enkele nieuwe opportuniteiten in de kijker:

➜ Overweegt u om meer werknemers op de fiets te zetten? Dan is er sinds 
 kort Bike&Co, een coöperatieve vennootschap die gespecialiseerd is in 
 de verkoop, verhuur, onderhoud en herstel van bedrijfsfietsen. 
 Meer info op www.bikeandco.be
➜ Bent u als werkgever op zoek naar advies en begeleiding rond de inscha- 
 keling van werknemers uit de kansengroepen? Dan kunt u binnenkort 
 terecht bij het Sterpunt Inclusief Ondernemen.
 www.dewerkplekarchitecten.be
➜ Wilt u een werkzoekende de kans geven om een job te leren op de werk- 
 vloer? Dat kan in de toekomst via het systeem van Intensief Werkplek- 
 leren. Een werkleerplek kunt u opgeven op www.vdab.be door in te 
 loggen bij ‘Mijn VDAB’ en op ‘Meld een Leerplek’ te klikken.

Bent u op zoek naar meer inspiratie over duurzaam ondernemen? Neem 
zeker eens een kijkje op de vernieuwde site van MVO Vlaanderen: 
www.mvovlaanderen.be

SECTORNIEUWS
 

De diversiteit in onze samenleving neemt in 
een snel tempo toe. Dat deze ‘superdiversiteit’ 
ook gevolgen heeft voor de dienstverlening in 
de social profit, blijkt uit nieuwe cijfers van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Als we kijken naar het aantal mensen dat niet de 
Belgische nationaliteit heeft, dan telde Vlaanderen 
begin 2015 iets meer dan 500.000 vreemdelingen. 
Indien we ook mensen met een buitenlandse 
herkomst meetellen, dan komen we in totaal 
uit op 1,2 miljoen personen of bijna een vijfde 
van de Vlamingen. Bij jongeren is dit percentage 
groter: bijna een op de drie kinderen heeft een 
buitenlandse herkomst.

De migratiegeschiedenis van deze groep is in iets 
minder dan de helft van de gevallen te traceren 
binnen de EU. Het overgrote deel daarvan heeft 
roots in onze buurlanden. De laatste jaren neemt 
de groep mensen uit de recente Europese lidstaten, 
vooral Oost-Europa, echter het snelst toe.
Er zijn nog heel wat inspanningen nodig om binnen 
de groep inwoners met een andere nationaliteit 
of buitenlandse herkomst iedereen te integreren 
binnen de samenleving op vlak van werk, scholing 
en welvaart. Maar ook op het vlak van gezondheid 
en maatschappelijke participatie zien we 
achterstanden. 

Zo zijn mensen met een migratieachtegrond 
vaker ontevreden over de eigen gezondheid en 
hebben mensen met een nationaliteit buiten de 
EU tot acht keer meer kans dat ze medische zorg 
moeten uitstellen om financiële redenen. Deze 
cijfers zijn des te opvallender als we erbij stilstaan 
dat migranten vaak nog jong zijn en dus in goede 
gezondheid zouden moeten verkeren.

Ook op vlak van cultuurparticipatie ligt de 
deelname van mensen met een herkomst buiten 
de EU aan culturele activiteiten merkelijk lager. 
Slechts een derde van hen gaf aan in het afgelopen 
jaar minsten drie keer aan een activiteit te hebben 
deelgenomen. Voor mensen met een Belgische 
herkomst gold dit voor 42% van hen en voor 
mensen met een herkomst binnen de EU zelfs 
voor 44%. Daarnaast is slechts een derde actief 
lid van een vereniging terwijl dit voor de twee 
andere groepen meer dan de helft is. Er is dus nog 
werk aan de winkel om deze groepen actief bij de 
samenleving te betrekken en dit zal ook zeker via 
socialprofitdienstverlening moeten gebeuren.

Werkt	u	al	samen	met	
de sociale economie? 

Superdiversiteit vraagt 
extra inspanningen 



8

SECTORNIEUWS

Brutojobcreatie	blijft	laag	
in	de	social	profit
Half januari publiceerde het onderzoeksinstituut Hiva (KU 
Leuven) samen met de RSZ de DynaM-studie, die de jobgroei 
en het jobverlies op de Belgische jobmarkt in kaart brengt. 
Onderliggend aan de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen 
in een bepaalde periode schuilt immers een dynamiek van 
jobcreatie en jobdestructie. Deze onderliggende dynamiek 
toont voor de socialprofitsectoren een wisselend beeld.

In 2014 telde de social profit in Vlaanderen bijna 380.000 
jobs. Hiermee is de social profit goed voor ruim 17% van 
alle loontrekkende arbeidsplaatsen in Vlaanderen. Er zijn 
echter grote verschillen tussen de deelsectoren van de social 
profit. Tussen 2013 en 2014 nam het aantal arbeidsplaatsen 
in het Vlaams Gewest in de ’gezondheidszorg‘ toe met 
+0,3% en in de ’maatschappelijke dienstverlening‘ met +2,2%. 
In de sector ’Kunst, amusement en recreatie‘ daalde het 
aantal arbeidsplaatsen met -0,4%. Op de globale Vlaamse 
arbeidsmarkt steeg in deze periode de werkgelegenheid licht 
met +0,7%, tegenover +1,4% voor de globale social profit. Deze 
evolutie is dus het resultaat van een onderliggende dynamiek 
van jobgroei en jobverlies. Zo kan bijvoorbeeld een groei met 
100 jobs het resultaat zijn van een onderliggende jobgroei van 
200 jobs en een verlies van 100 jobs of van een onderliggende 
groei met 101 jobs en een verlies van 1 job. 

Deze jobcreatie en -destructie wordt uitgedrukt in een graad, 
die weergeeft wat het % gecreëerde en verloren jobs is in een 
bepaalde periode op het totaal aantal arbeidsplaatsen. Hoe ziet 
deze dynamiek er uit voor de socialprofitondernemingen die 
enkel en alleen arbeidsplaatsen hebben in het Vlaams Gewest?

Bovenstaande figuur toont dat in 2014 de jobcreatie in de 
social profit met 3,4 nieuwe jobs per honderd bestaande 

arbeidsplaatsen aanzienlijk lager lag dan gemiddeld op de 
Vlaamse arbeidsmarkt (6,4%). In de ’gezondheidszorg‘ en in 
de ’maatschappelijke dienstverlening‘ bedraagt de jobcreatie 
respectievelijk 2 en 3,9 nieuwe jobs per honderd bestaande 
arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd ligt het jobverlies met 1,3 verloren 
jobs per 100 bestaande arbeidsplaatsen in deze sectoren 
eveneens bijzonder laag in vergelijking met het gemiddelde op 
de Vlaamse arbeidsmarkt. Per 100 bestaande jobs gingen er op 
de Vlaamse arbeidsmarkt gemiddeld 6 verloren. Voor de social 
profit als geheel ligt dit op 1,8%. 

In de sector ’kunst, amusement en recreatie‘ is de onderliggende 
werkgelegenheidsdynamiek veel meer uitgesproken dan 
in de andere socialprofitsectoren en dan gemiddeld op de 
Vlaamse arbeidsmarkt. Deze sector kent dus een zeer hoge 
werkgelegenheidsdynamiek van jobverlies én jobcreatie. Voor 
de hele sector samen werden voor elke honderd jobs er 10,3 
nieuwe gecreëerd en gingen er 10,8 bestaande arbeidsplaatsen 
verloren in 2014. 

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de jobcreatie- 
en de jobdestructiegraad. We zien dat de jobcreatie in 
verhouding tot de bestaande werkgelegenheid in de social 
profit de afgelopen jaren vrij sterk afnam, met een stabilisering 
tussen 2013 en 2014. De jobdestructiegraad bleef de afgelopen 
zes jaar nagenoeg constant op een laag niveau. Dit duidt erop 
dat de verschillende besparingsgolven wegen op het aantal 
nieuwe jobs, maar vooralsnog niet leidt tot ontslagen of het 
verdwijnen van jobs.

Social Profit Vlaamse arbeidsmarkt

Jobcreatie-
graad

Jobdestructie-
graad-

Jobcreatie-
graad

Jobdestructie-
graad

2008 6,7% 1,8% 8,2% 5,7%
2009 6,5% 1,9% 6,8% 6,1%
2010 5,7% 1,9% 6,8% 5,9%
2011 4,9% 1,5% 7,3% 5,6%
2012 4,2% 1,6% 6,4% 6,1%
2013 3,4% 1,9% 5,8% 7,0%
2014 3,4% 1,8% 6,4% 5,7%

Voor meer arbeidsmarktgegevens uit de Vlaamse social profit 
verwijzen we naar de Verso-website: www.verso-net.be
Tweemaal per jaar worden deze cijfers geüpdatet. 

Figuur:	Jobcreatie	en	jobdestructie	per	honderd	bestaande	
arbeidsplaatsen	naar	sector	(2014,	Vlaams	Gewest).

Bron:	RSZ/Hiva	DynaM-Belgium.org	(Bewerking	Verso)

Tabel:	Evolutie	van	de	jobcreatie	–	en	jobdestructiegraad	
(2008-2014,	Vlaams	Gewest).

Bron:	RSZ/Hiva	DynaM-Belgium.org	(Bewerking	Verso)
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“30% van de beschutte 
werkplaatsen draait 
met verlies”

“Het wordt afwachten 
om te zien of de 
doorstroom zal 

 stijgen”

De sector van de maatwerkbedrijven 
heeft een goed jaar achter de rug. 
Zowel qua tewerkstelling als qua 
economische resultaten lieten zij in 
2014 een groei noteren. Dat toont de 
koepelorganisatie Groep Maatwerk 
aan in een analyse van de sociale en 
economische resultaten van de sector.

2014 was een overgangsjaar voor de 
sector. Het nieuwe maatwerkdecreet 
trad midden 2015 in werking, waardoor 
2014 het laatste jaar zal zijn waarvoor 
een analyse kan gemaakt worden 
onder de oude regels voor ‘beschutte 
werkplaatsen’. Groep Maatwerk geeft 
dan ook voor de meeste parameters 
mee welke evolutie de sector heeft 
doorgemaakt tijdens het laatste 
decennium.

De cijfers tonen aan dat de tewerk-
stelling bleef groeien in 2014. In totaal 
werkten er 20.615 mensen in een be-
schutte werkplaats. 85% van hen had in 
mindere of meerdere mate een afstand 
tot de arbeidsmarkt. In 2014 vonden 267 
extra personen met een handicap een 
job in een maatwerkbedrijf, ondanks 
de beperkingen in de overheidsfinan-
ciering. Voor elke zes medewerkers 
die in de productie werkte, was er 
één personeelslid dat instaat voor de 
omkadering.

De beperkte economische groei in 
2014 (1,1% van het bbp) zorgde voor een 
bevestiging van de positieve resultaten 
in 2013. De sector als geheel klokte af 
op een winst van 7,187 miljoen euro. 
Toch draaide nog 30% van de beschutte 
werkplaatsen met verlies.

Mannelijke en grijze sector
In tegenstelling tot de andere social-
profitsectoren is de sector van de 
beschutte werkplaatsen eerder man-
nelijk qua samenstelling. Zes op de tien 
medewerkers waren in 2014 mannen. 
De sector is ook sterk aan het vergrijzen: 
bijna 30% was ouder dan 50. Ter verge-
lijking: op de Vlaamse arbeidsmarkt be-
droeg het aandeel vijftigplussers 27,7%.

De diversiteit in de sector lijkt toe te 
nemen. In 2014 was 3,91% van de mede- 
werkers van allochtone afkomst (niet- 
Europese nationaliteit voor de medewer-
ker, één van zijn of haar ouders of twee 
van de grootouders). In 2009 was dit 
slechts 2,24%. Het is echter niet duidelijk 
of deze toename daadwerkelijk te wijten 
is aan een verhoogde instroom dan 
wel aan een betere registratie door 
de beschutte werkplaatsen.

Doorstroom blijft laag
Een belangrijke doelstelling in het 
nieuwe maatwerkdecreet is wat men 
noemt ‘de doorstroom naar het 
Normaal Economisch Circuit (NEC)’. 
Met die doorstroom gaat het al een 
paar jaar bergaf. In 2014 waren er 30 
personen of 0,18% van het perso-
neelsbestand doorgestroomd naar 
het NEC. Dit is even veel als in 2013, 
maar minder dan in 2012 en 2011. In 
2008 bereikte de doorstroom met 
128 personen haar voorlopig hoog-
tepunt. Het wordt dus afwachten 
om te zien of die doorstroom na de 
hervorming in de sector zal stijgen.

Het enclavewerk, dit is de tewerk-
stelling van een groep van personen 
met een handicap in een andere 
onderneming onder begeleiding van 
een monitor, zit al langer in de lift. 
In 2014 werden er 3,65 miljoen uren 
gepresteerd in enclave. 

Dat is 15,33% van het totaal aantal uren 
in de sector, een duidelijke stijging ten 
opzichte van de 7,57% in 2003. In 2014 
zagen de beschutte werkplaatsen wel 
voor het eerst in jaren een lichte daling 
in het aantal uren enclavewerk. Het is 
nog niet duidelijk of dit een structureel 
gegeven is.

Bekijk de laatste analyse van de sector 
van de ‘beschutte werkplaatsen’ op 
www.groepmaatwerk.be

Beschutte werkplaatsen:	
het	einde	van	een	tijdperk

												WAARVAN	AKTE...

“De voorgelegde receptuur van een nieuwe 
 Vlaamse sociale bescherming is zeker niet 
 in die mate afgewerkt, uitgetest en voor-
 geproefd om er meteen in de keuken mee 
 aan de slag te gaan en haar aan een grote 
 groep tafelgasten te serveren.” 

 Kristel Bogaerts,	attaché	studiedienst	
	 Serv,	op	Sociaal.Net,	14	januari	2016.

“Wonderen zijn nodig in deze uitdagende 
 tijden, waarin mensen met middelen moeten 
 opstaan en jongeren met mogelijkheden 
 stimuleren in hun toekomstproject, en alzo 
 onze samenleving optillen tot een hoger 
 niveau des mensen.”

	 Ererector	Roger Dillemans	bij	de	10de	
	 verjaardag	van	het	Fonds	Roger	Dillemans,	
	 dat	excellentiebeurzen	toekent	aan	
	 beloftevolle	studenten.
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De deelnemers aan de inspiratiesessies van HRwijs spreken 
zich positief uit over dit vormingsaanbod rond medewer-
kersbeleid. Meer dan 9 op 10 deelnemers vinden de opleiding 
redelijk nuttig tot heel erg nuttig. Een meerderheid heeft zijn 
vaardigheden kunnen aanscherpen en weet die ook toe te 
passen in de praktijk. 

Die resultaten komen naar voor in het eindwerk van Fatma 
Qorlazja. In het kader van haar studie Sociaal Werk, optie 
personeelswerk, liep ze de afgelopen vier maanden stage bij 
HRwijs. Voor haar bachelorproef evalueerde ze de onmiddellijke 
tevredenheid van de deelnemers aan de HRwijs-inspiratiesessies, 
via een vragenlijst na de vorming, en maakte ze ook een meting 
van de impact van deze sessies en de aangeleerde vaardigheden 
op de dagelijkse werkpraktijk, een half jaar tot een jaar later. Hoe 
hebben deze inspiratiesessies de kleine socialprofitorganisaties 
geholpen in de uitbouw en versterking van hun medewer-
kersbeleid? 
 
Inspiratiesessies erg nuttig

In totaal stuurde Fatma een vragenlijst naar 152 deelnemers die 
over heel Vlaanderen actief zijn in verschillende organisaties. Die 
vragenlijst werd beantwoord door 57 deelnemers. In deze grafiek 
ziet u dat een meerderheid de inspiratiesessies ‘erg nuttig’ 
(50,9%) tot ‘heel erg nuttig’ (7,3%) vindt en ook nog eens 34,5% 
ze ‘redelijk nuttig’ noemt. Een kleine minderheid van 7,3% vond 
de sessies niet erg nuttig. 89,1% van de deelnemers gaf aan dat ze 
deze inspiratiesessies aan andere collega’s zouden aanbevelen.
 

Vaardigheden aangescherpt

Je kunt een workshop nuttig vinden, maar dan nog kan al die 
info over je hoofd heen waaien, wegens te veel, te ingewikkeld 
of niet praktisch genoeg. HRwijs slaagde er kennelijk in nieuwe 
vaardigheden op de deelnemers over te dragen. Eén op drie 
deelnemers heeft in sterke of zeer sterke mate zijn vaardigheden 
aangescherpt en nog eens 44,4% deed dat ‘in redelijke mate’. Wel 
is één op vier deelnemers hierover minder tevreden. 

Ruim toegepast

Weten de deelnemers hun opgedane inspiratie of kennis ook 
toe te passen op de werkvloer? Dat is de ultieme stap. Het 
antwoord is gelukkig ‘ja’: een half jaar tot een jaar later blijkt elke 
deelnemer de opgedane kennis en vaardigheden wel op één of 
andere manier gebruikt te hebben. Wel kan 16,4% dat slechts in 
‘beperkte mate’ en bijna de helft in ‘redelijke mate’. Toch weet 
ruim één op drie deelnemers in zeer sterke tot sterke mate de 
leerstof in de praktijk om te zetten. 
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Opleidingen HRwijs vallen	in	de	smaak
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Onlangs bracht het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg de resultaten van een driejaarlijks rapport 
over de performantie van de gezondheidszorg uit. Uit 
deze gegevens blijkt dat de Belg bijna een vijfde van de 
zorgfactuur zelf moet ophoesten. Dat is een erg hoog 
aandeel in vergelijking met het Europees gemiddelde.

Qua kwaliteit zit de Belgische gezondheidzorg rond 
het Europees gemiddelde. Ondermaatse prestaties zijn 
er onder andere voor voorschrijfgedrag op vlak van 
antibiotica, vaccinatiedekking, screening voor borst- 

en baarmoederhalskanker en geestelijke gezondheid. 
Het kenniscentrum ziet wel inspanningen van de overheid 
om de kosten terug te dringen, zoals het promoten van 
generische geneesmiddelen en het terugdringen van de 
duur van een verblijf in het ziekenhuis. Toch zou er ook hier 
nog ruimte voor verbetering zijn, bijvoorbeeld door minder 
radiologisch onderzoek voor te schrijven.

Met 10,2% van het bbp ligt de kost van de Belgische 
gezondheidszorg iets boven het Europees gemiddelde.
kce.fgov.be

Belg betaalt erg veel	voor	doktersbezoek
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Inschrijven	voor	de	DUOday	
nog	mogelijk	tot	eind	februari

Op 24 maart vindt overal in België de DUOday plaats en dit al voor de 
zevende keer. Vorig jaar was het trouwens de eerste keer dat deze gemeen-
schappelijke stagedag voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking 
nationaal ging. 

Tijdens de DUOday zetten bedrijven, overheidsorganisaties en social-
profitondernemingen hun deuren open voor werkzoekenden die omwille 
van een handicap, ziekte of een ongeval moeilijker de weg vinden naar een 
job. Organisaties die zich opgeven, kunnen zo de capaciteiten van personen 
met een handicap leren kennen. De werkzoekende krijgt de kans om te 
ondervinden hoe het functioneren op de werkvloer gaat. Zo kan de DUOday 
niet alleen helpen om vooroordelen de wereld uit te helpen, maar ook een 
concrete stap vooruit zijn voor iemand met een arbeidsbeperking.

Vorig jaar kon de organisatie zo’n positief verhaal noteren bij Home Thaleia, 
een woonvoorziening voor mensen met een beperking, dat al jaren deelneemt 
aan de DUOday. In 2015 kon Karine daar een dag meedraaien, wat resulteerde 
in een stage van zes weken bij Home Thaleia. 

Vier jaar geleden viel Karine zonder werk. Ze had een mooie carrière als 
kinesiste, maar door chronische spierpijn was een fulltime job niet meer 
haalbaar. Via GTB ging ze bij Compaan (GOB) in begeleiding. Samen met hen 
zocht ze 2 jaar intensief naar werk. Toen ze over DUOday hoorde, zag ze een 
kans: “Alles ging zeer goed met mij, maar ik stelde mezelf constant de vraag of 
het wel goed zou blijven als ik weer aan de slag ging. DUOday was mijn start 
om dat proefondervindelijk uit te zoeken.”

De stage bij Home Thaleia bleek uiteindelijk een springplank naar vast werk. 
“De organisatie gaf mij de kans om mijn mogelijkheden af te tasten”, zegt 
Karine. “Die stage was voor mij de ideale combo van werken en pendelen. 
Zo wist ik meteen welke werkuren en afstanden ik nog aankon.” Onder meer 
dankzij deze ervaring kon Karine twee maanden na de stage aan de slag bij 
vzw Grijkoort, een centrum voor opleiding en tewerkstelling. Vandaag houdt 
ze daar de sociale kruidenier draaiende.

Home Thaleia zal er in 2016 weer bij zijn, samen met honderden andere organi-
saties waaronder Verso. Op 24 maart zal een werkzoekende meedraaien in het 
HRwijs-project. 

Wilt u ook op een laagdrempelige manier de mogelijkheden van werkzoe-
kenden met een arbeidshandicap leren kennen? U kunt zich nog tot eind 
februari inschrijven via www.duoday.be

SECTORNIEUWS

Begin december presenteerde Centrum 
OASeS van de Universiteit Antwerpen al 
de 24ste editie van het Jaarboek Armoede 
en Sociale Uitsluiting. In deze editie 
stonden de onderzoekers uitgebreid stil 
bij de effecten van kinderarmoede. Bijna 
één kind op vijf groeit op in een gezin met 
een inkomen dat lager is dan de armoede-
drempel. Deze achterstelling werkt door 
in alle verdere levensfasen van het kind.

Het armoederisico ligt hoger bij kinderen 
en is ook stijgende. In 2004 bedroeg het 
aantal kinderen met een ontoereikend 
gezinsinkomen 15,9%. In 2014 was dat 
percentage al gestegen tot 18,8%. Het 
armoederisico ligt gemiddeld hoger 
in eenoudergezinnen, grote gezinnen, 
gezinnen zonder inkomen uit arbeid, 
gezinnen met laaggeschoolde ouders 
en gezinnen waarvan de ouders geboren 
zijn buiten België. Deze cijfers hebben 
betrekking op 2014 en gelden voor België. 
Op Vlaams niveau zijn er slechts cijfers 
beschikbaar tot 2013. In Vlaanderen 
was het aantal kinderen dat opgroeit in 
armoede 12%.

De onderzoekers tonen verder aan dat 
kinderarmoede ook een belangrijke 
impact heeft op gezondheid, huisvesting 
en vrije tijd. Zo stelde 4,8% van de 
Vlaamse gezinnen in 2013 een medische 
behandeling uit omwille van financiële 
redenen. Meer dan een vijfde gaf aan 
problemen te hebben bij het betalen 
van medische kosten. Het uitstellen van 
medische zorg is uiteraard nefast voor 
de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook 
gebrekkige huisvesting kan zorgen voor 
gezondheidsklachten, zoals aandoeningen 
aan de luchtwegen. Kinderen in armoede 
nemen ook minder vaak deel aan het 
verenigingsleven of georganiseerde sport-
beoefening. Dat komt niet alleen door 
een gebrek aan financiële middelen. Vaak 
zijn er ook gewoon geen sportvoorzie-
ningen in de buurt of sluit het aanbod niet 
aan op de verwachtingen van het kind.

U kunt het Jaarboek Armoede en Sociale 
Uitsluiting 2015 bestellen op www.oases.be

Onderzoekers	zien	
gevaarlijke	stijging	
kinderarmoede
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Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert Dag 
van de Zorg i.s.m. Flanders Care het tweede 
Dag van de Zorgcongres met als thema ‘Zorg 
in beweging’. 

Arnaut Raskin (StreetWize & Mobile Schools) 
en Servaas Bingé (hoofdarts wielerploeg Lotto-
Soudal) zullen samen met 8 andere boeiende 
sprekers diverse, innovatieve, onverwachte 
facetten laten zien en beleven van Zorg in 
Beweging. Daarnaast wordt Vlaams minister 
van Welzijn & Gezondheid Jo Vandeurzen door 
moderator Freek Braeckman uitgedaagd voor 
een scherp steekspel van woorden.

Tijdens het congres worden ook de drie 
genomineerden van het ‘Zorgverhaal van het 
jaar’ voorgesteld. Deze award wordt uitgereikt 
door Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de 
Zorg i.s.m. met het Leuvens Instituut voor 
Gezondheidszorgbeleid.

Het Dag van de Zorgcongres vindt plaats in het 
KBC-auditorium, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Meer informatie en inschrijven: 
www.dagvandezorg.be

Op 26 februari 2016 organiseert Acerta al voor de zesde keer haar ‘Dag van 
de Social Profit’. Dit jaar ligt de focus op een inspirerende en lerende omgeving. 
De Dag van de Social Profit vindt plaats in Antwerpen, in de KBC Toren op 
de Eiermarkt.

Medewerkers die regisseur zijn van hun loopbaan, nieuwe dingen leren en creëren, 
beschikken over een groot aanpassingsvermogen en een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren, zijn namelijk dé sleutel tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. Investeren 
in mensen en hun ontwikkeling is dus van kapitaal belang. 

Verso en HRwijs zijn partner van de Dag van de Social Profit.

www.acerta.be/events

De laatste twee maanden van 2015 liep er op Kanaal Z een reeks van acht 
afleveringen over de nieuwe trends en evoluties in de social profit. 

Verschillende socialprofitondernemingen en leden van Verso kwamen 
aan bod, waaronder: bezigheidstehuis Ter Muiden, Familiehulp, Rode 
Kruis-Vlaanderen, woonzorgcentrum Heilig Hart, maatwerkbedrijf Ryhove, 
woonzorgcentrum Ten Kerselaere, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en 
Wit-Gele Kruis.

Heeft u een aflevering gemist? Alle afleveringen zijn te herbekijken op 
www.verso-net.be

Zorg in beweging

Acerta Dag van de Social Profit

Verso	presenteerde	samen	
met Kanaal Z reeks	over	
social	profit

AANKONDIGINGEN

												WAARVAN	AKTE...

“Mijn ultieme wens is dat we de sociale gezondheidskloof in ons land kunnen wegwerken. Vandaag is het nog altijd zo dat een man van 25 jaar met alleen een diploma lager onderwijs gemiddeld 18 gezonde jaren minder heeft  dan iemand die hoger onderwijs heeft gedaan.”

	 Professor Jan De Maeseneer	krijgt	de	carrièreprijs	van	huisartsenvereniging	Domus	Medica.	De	Morgen,	
	 18	januari	2016.

“Men moet dus eerst investeren om beter te kunnen besparen, en dan die besparingen aanwenden om nog meer te investeren in de gezondheid van de mensen.  Op die manier investeren we ook in de gezondheid  van onze maatschappij.”
	
	 Professor Lieven Annemans	in	De	Tijd,	14	januari	2016.


