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2. Commissie Sociale Economie  

In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestaand of toekomstig beleid op 

het vlak van sociale economie. De Commissie Sociale Economie bestaat uit vertegenwoordigers 

van de sociale economie-ondernemingen, vertegenwoordigers van de representatieve werkge-

vers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV, alsook onafhankelijke deskun-

digen en vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie.  

Dit werkprogramma bevat een overzicht van de te verwachten dossiers rond sociale economie op 

de beleidsagenda, geplande dossiers op eigen initiatief en op te volgen thema’s. De commissie 

voorziet ook enige ad hoc ruimte om in te kunnen spelen op de actualiteit. Bij relevante advies-

vragen die binnen andere SERV-commissies worden behandeld kunnen insteken vanuit de sec-

torale partners vertegenwoordigd binnen de commissie worden voorzien.   

4.5 Prioritaire dossiers op de beleidsagenda  

Uitrol individueel maatwerk   

In juli 2020 werd de conceptnota ‘een beleidskader voor individueel maatwerk’ goedgekeurd op 

de Vlaamse regering. In september werd deze toegelicht en besproken in de Commissie Sociale 

Economie. De commissie zal dit thema (principiële goedkeuring decreet (voorjaar 2021) en uit-

voeringsbesluit (voorjaar 2022)) nauwgezet opvolgen, overleg organiseren en een insteek uitwer-

ken. Ook de inkanteling van de LDE in individueel maatwerk is hierbij een belangrijk aandachts-

punt voor de commissie.   

Werk- en zorgtrajecten  

In oktober 2020 werd het ontwerp-BVR inzake één regelgevend kader voor arbeidsmatige activi-

teiten (AMA) in de sociale economie principieel goedgekeurd op de Vlaamse regering en gaf de 

SERV hierover advies. Ook de sectorale partners in de Commissie Sociale Economie gaven hier-

voor hun insteken mee. De commissie zal de geplande regelgeving rond dit thema (BVR active-

ringstrajecten (duurtijd van mandatering penhouders), aanpassing decreet werk- en zorgtrajecten 

(najaar 2021) en uitvoeringsbesluit (voorjaar 2022)) nauwgezet  opvolgen, overleg organiseren 

en insteek uitwerken.  

Lokale regierol sociale economie   

Voor het bereiken van niet-beroepsactieven gaat VDAB de lokale besturen en hun intergemeen-

telijke samenwerkingsverbanden ondersteunen met kennis en knowhow om te komen tot een 

sluitende, gebiedsdekkende aanpak. Hiertoe plant de Vlaamse regering de regierol lokale sociale 

economie te verbreden tot een lokale regie sociale economie en werkgelegenheidsbeleid. De 

commissie zal dit dossier (nieuw BVR) nauwgezet opvolgen, overleg organiseren en eventueel 

een insteek uitwerken.   
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4.6 Dossiers op eigen initiatief   

Opvolging impact coronacrisis en relance  

De Vlaamse economie en arbeidsmarkt werden in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis. 

Ook in de Vlaamse sociale economie zijn de gevolgen van deze crisis sterk voelbaar. In juli 2020 

publiceerde de Commissie Sociale Economie daarom een nota met krijtlijnen voor de relance van 

de Vlaamse sociale economie. In 2021 wil de commissie de gevolgen van deze crisis op de sector 

blijven opvolgen en, o.a. op basis van het akkoord ‘Alle Hens Aan Dek (AHAD)’ en de middelen 

die daarin worden voorzien voor de sociale economie, evalueren waar eventueel bijsturing of 

aanvulling van haar aanbevelingen nodig is.   

Een innovatief kader voor doorstroom  

De Commissie Sociale Economie blijft belang hechten aan het principe van doorstroom, maar 

vindt het belangrijk om het huidige doorstroomkader verder te optimaliseren/innoveren. De com-

missie vindt het in deze oefening belangrijk om de beleidsintenties van voor de coronacrisis ver-

der vorm te geven, en om de lessen die we uit het verleden kunnen trekken rond doorstroom mee 

te nemen. De commissie denkt hier o.a. aan het inbouwen van terugkeergaranties, het optimali-

seren van toeleiding om vervangende instroom te garanderen, aandacht voor de conjunctuurge-

voeligheid van doorstroom, afstemming met het (toekomstige) kader voor individueel maatwerk, 

het garanderen van een kwalitatieve en duurzame invulling van doorstroom en van kwalitatieve 

begeleiding, het uitbouwen van een duidelijk monitoringskader met kwantitatieve en kwalitatieve 

indicatoren, het stimuleren van een goede samenwerking tussen reguliere- en sociale economie-

ondernemingen etc.   

Samenwerking tussen de sociale – en reguliere economie via sociaal onderne-
merschap en sociale innovatie  

De Commissie Sociale Economie ziet in het algemeen belangrijke kansen in meer samenwerking 

met reguliere bedrijven. Zij zal daartoe verkennen hoe dit beter kan en hoe het beleid de juiste 

omstandigheden kan creëren om sociale innovatie, samenwerking en co-creatie te stimuleren en 

faciliteren.   

4.7 Op te volgen dossiers    

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 

zal daarom op regelmatige basis uitwisseling blijven organiseren met het departement WSE en 

VDAB voor een stand van zaken rond monitoring en voor eventuele suggesties tot bijsturing/uit-

breiding van de opgevolgde indicatoren. Bovendien zal de commissie een hoorzitting organiseren 

wanneer er relevante onderzoeken kunnen worden voorgesteld, zoals bv. het VIONA-onder-

zoek (in opmaak) over activeringstrajecten.   
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Evaluatie ondersteuningsdecreet sociale economie    

De evaluatie van het ondersteuningsdecreet Sociale Economie is opgestart. Na de bepaling van 

de scope van ‘sociale economie/sociaal ondernemerschap’ wordt nagegaan of het instrumenta-

rium nog aansluit bij de noden, en hoe MVO en sociaal en coöperatief ondernemerschap in brede 

zin gerichter kunnen worden ondersteund. Daarbij wordt de complementariteit met het be-

staande ondernemingsinstrumentarium (o.a. het aanbod bij VLAIO) onderzocht. Vervol-

gens zal waar nodig de dienstverlening en/of de regelgeving worden aangepast. De Commissie 

Sociale Economie zal dit dossier nauwgezet opvolgen en wil hierover in dialoog gaan met het 

beleid.   

Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)  

De Commissie Sociale Economie zal deze oefening opvolgen, en waar relevant uitwisseling or-

ganiseren met de betrokken actoren.   

Europees beleid rond sociale economie   

De Commissie Sociale Economie zal het Europees beleid op vlak van sociale economie (bv. 

inzake relance) opvolgen, en eventuele goede praktijken bestuderen en/of uitnodigen voor uit-

wisseling.  

4.8 Insteken bij relevante adviezen van andere commis-
sies binnen de SERV  

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

SERV- commissies en eventueel (sectorale) insteken aanleveren.  


