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Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019

Mevrouw de minister

De Commissie Sociale Economie heeft uw beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 met
veel belangstelling gelezen. ln deze brief wenst de Commíssie Sociale Economie (verder
ook: de commissie) een aantal aandachtspunten te formuleren bij uw beleidsnota.

Zoals u weet þroepeert de Commissie Sociale Economie vertegenwoordigers van de sociale
economie-ondernemingen, vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en
werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SERV, onafhankelijke deskundigen alsook
vertegenwoordigers van het departement Werk en Sociale Economie. De commissie heeft
als opdracht overleg te organiseren over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op
het vlak van sociale economie en is hiermee een uniek overlegorgaan inzake sociale
economie in Vlaanderen.

De commissie wenst vooreerst het advies van de SERV van 24 november 2014 over de
beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 te onderschrijven. De commissie is net als de
SERV tevreden dat de activering en inschakeling van personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt de rode draad vormt in de beleidsnota Sociale Economie. Het behalen van de
Vlaamse doelstelling van een werkzaamheidsgraad van760/o tegen 2020 staat of valt immers
met de activering van personen uit de kansengroepen.

ln dit schrijven zullen de punten van advies van de SERV niet worden herhaald. Wel wenst
de commissíe de aandacht te vestigen op een aantal onduidelijkheden en urgente
uitdagingen bij de verschillende strategische doelstellingen.

Algemeen gesteld is de budgettaire impact van de in de beleidsnota uitgetekende
beleidslijnen niet duidelijk. Enige verduidelijking dringt zich op gelet op de bezorgdheden van
de commissieleden ter zake. Ook is er nood aan een stand van zake en een concreet
tijdspad betreffende het individueel maatwerk.
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Verder is de commissie een principieel voorstander van doorstroom. Doorstroom moet
realistisch worden ingeschat en kan maar daadwerkelijk worden gerealiseerd als elke actor
in de sociale economie en in het normale economische circuit zijn verantwoordelijkheid
opneemt. Het is daarenboven belangrijk om oog te hebben voor en dus te anticiperen op
mogelijke ongewenste neveneffecten.

Tot slot is een nauwe samenwerking tussen uzelf als minister bevoegd voor Sociale
Economie en de minister van Werk belangrijk daar heel wat maatregelen en hervormingen in
het beleidsveld Werk impact hebben op de werking van sociale economie-ondernemingen.
Ook met andere ministers is een goede samenwerking van belang om een aantal
voornemens (nieuwe klaverbladfinanciering, uitrol W2-decreet... ) daadwerkelijk te realiseren.

Hoogachtend

Josse Van Steenberge

voorzitter

Kopíe: minister van Werk, Economie, lnnovatie en Sport dhr. Philippe Muyters
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