
  

  

 

 
  

 

2. Commissie Sociale Economie  

Groeipad 

Eerste helft 2020  

Het regeerakkoord stelt dat er bijkomende plaatsen worden gerealiseerd in de sociale economie, 

met aandacht voor zowel individueel maatwerk, collectief maatwerk als arbeidszorg. De Commis-

sie Sociale Economie organiseert, onderling en met de betrokken beleidsmakers, overleg over 

de modaliteiten tot verdeling.  

Uitrol individueel maatwerk  

Eerste helft 2020 

In het regeerakkoord is opgenomen dat ‘individueel maatwerk’ zal worden ingevoerd via een her-

vorming van de oude Sociale Inschakelingseconomie (SINE)-maatregel. Ook de Lokale Diensten 

(LDE) -initiatieven worden hervormd naar het individueel maatwerk. De Commissie Sociale Eco-

nomie werkt hiervoor, in samenwerking met de betrokken beleidsmakers, een voorstel uit (con-

cretisering IAB).  

Versterking collectief maatwerk 

Tweede helft 2020 

Het regeerakkoord stelt dat het nieuwe kader verder wordt uitgerold (harmonisering statuten) en 

dat doorstroom naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) sterk zal worden opgevolgd. Er wordt 

ook nagegaan of, en hoe, men een terugvalpositie kan bieden voor personen die doostromen 

naar het NEC en hoe bedrijven die inzetten op doorstroom, kunnen worden beloond. De Com-

missie Sociale Economie zal, onderling en met de betrokken beleidsmakers, overleg organiseren 

over de modaliteiten ter ondersteuning en stimulering van doorstroom bij alle betrokken actoren 

(concretisering IAB). Het realiseren van doorstroom vraagt ook om voldoende duurzame kansen 

voor doelgroepwerknemers in het NEC. Om reguliere ondernemingen hierin te begeleiden kun-

nen er in de commissie afspraken worden gemaakt rond het delen van kennis inzake job carving, 

job crafting, innovatieve arbeidsorganisatie en begeleiding van doelgroepwerknemers vanuit so-

ciale economie-ondernemingen (concretisering IAB).  

Kader voor arbeidszorg binnen de sociale economie  

Tweede helft 2020 

Arbeidszorg binnen sociale economie is momenteel gebaseerd op de regelgeving van de sociale 

werkplaatsen en het Meerbanenplan. Verder loopt er een project rond ‘activerende arbeidszorg’ 

(tot 15/10/2019). Deze 3 systemen bestaan naast elkaar en kennen een verschillende financie-

ring. Er is nood aan een duidelijk kader voor arbeidszorg binnen de sociale economie om zowel 

deelnemers als organisaties meer zekerheid te bieden. De Commissie Sociale economie zal hier-

over, onderling en met de betrokken beleidsmakers, overleg organiseren.  



  

  

 

 
   

 

Samenwerking tussen Sociaal Economisch Circuit (SEC) en NEC via sociaal on-
dernemerschap en sociale innovatie 

Eerste helft 2021 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Vlaamse Regering meer ruimte zal laten voor onder-

nemerschap in de sociale economie. Hiertoe zal men sociale innovatie stimuleren en het juiste 

ondernemingsklimaat creëren. De commissie ziet ook belangrijke kansen in meer samenwerking 

met reguliere bedrijven. Zij zal daartoe verkennen hoe het beleid de juiste omstandigheden kan 

creëren om sociale innovatie, samenwerking en co-creatie te stimuleren en te faciliteren (concre-

tisering IAB). 

Sociale economie in internationaal perspectief 

Eerste helft 2020 

De Commissie Sociale Economie zal (via het transnationale netwerk rond sociale economie en 

bestaande expertise binnen de Europese Commissie) bekijken welke buitenlandse beleidskaders 

rond sociale economie relevant zijn om te bestuderen en uit te nodigen voor uitwisseling.  

Insteken bij relevante adviezen van andere commissies binnen de SERV 

De Commissie Sociale Economie zal, bij relevante adviesvragen, in overleg gaan met andere 

SERV- commissies en eventueel (sectorale) insteken leveren. De commissie denkt hierbij bv. aan 

het vormgeven van individueel maatwerk (inclusief de hervorming van LDE), de realisatie van 

bijkomende plaatsen binnen de sociale economie, maar ook aan de invoering van gemeen-

schapsdienst, de rol van sociaal ondernemerschap in de zorg en kinderopvang , etc.   

Monitoring en onderzoek  

Systematische en doordachte monitoring en onderzoek vormen voor de Commissie Sociale Eco-

nomie een belangrijke basis voor beleidsbeslissingen, -evaluaties en -bijsturingen. De Commissie 

Sociale Economie zal daarom op regelmatige basis uitwisseling organiseren met het departement 

WSE en VDAB voor een stand van zaken rond monitoring en voor eventuele bijsturing/uitbreiding 

van de opgevolgde indicatoren. Bovendien zal de commissie een hoorzitting organiseren wan-

neer er relevante onderzoeken kunnen worden voorgesteld.  

Praktijkbezoeken  

De Commissie Sociale Economie zal op regelmatige basis praktijkbezoeken organiseren bij ‘good 

practices’ binnen de verschillende overlegthema’s (bv. rond samenwerking tussen SEC en 

NEC,…).  


