BRUXEO

6 prioriteiten voor de regionale en
federale verkiezingen van 26 mei 2019
sociaal overleg
1 Het
ondersteunen

Investeren in
de social profit
is investeren
in een sterke,
sociale en
welvarende
samenleving
Socialprofitondernemingen werken dag
in dag uit aan kwaliteitsvolle diensten
in een zeer brede waaier aan maat
schappelijk relevante activiteiten; van
de gezondheidszorg over de welzijns
sector, de socioculturele sector en de
sector van de aangepaste tewerkstel
ling. Deze ondernemingen zijn cruciaal
voor het sociaal kapitaal in onze samen
leving en koppelen maatschappelijke
impact aan een groeiende tewerk
stelling en economische meerwaarde.
Zij zijn een onmisbare partner voor de
verschillende overheden in ons land om
samen te bouwen aan een welvarende,
sociale en gezonde samenleving.
Daarom bundelen de vier interprofes
sionele werkgeversorganisaties uit de
socialprofitsector: UNISOC, VERSO,
UNIPSO en BRUXEO, hun voornaamste
eisen aan de beleidsmakers op fede
raal, Vlaams, Brussels en Waals niveau in
deze folder.

De sector stelt zijn ervaring en expertise
ter beschikking van alle regeringen en
hoopt samen een ambitieus beleid te
kunnen ontwikkelen dat een antwoord
biedt op de noden van de bevolking.
Hij vraagt om dezelfde betrokkenheid
en erkenning in alle overlegfora als de
andere sociale partners.

financiering
2 Devans detructurele
sector versterken

De social profit vraagt voldoende en
duurzame overheidsfinanciering. Dit is
nodig om de toevertrouwde opdrachten
te kunnen realiseren, om de wettelijke
verplichtingen na te kunnen komen en
om de continuïteit van dienstverlening
te kunnen garanderen.

werkgelegenheid
3 Deenstimuleren
het opleidingsbeleid
De socialprofitondernemingen werken
voortdurend aan een breder en beter
dienstenaanbod. Dat moet hand in
hand gaan met een verbetering van de
aantrekkelijkheid van de beroepen en
een ambitieus opleidingsbeleid. We
moeten zorgen voor meer en beter op
geleide gediplomeerden en een goede
omkadering van het huidig personeel.
De sector vraagt:
• De groei van kwaliteitsvolle jobs in de
social profit te ondersteunen.
• Een ruim opleidingsaanbod dat aan
sluit op de noden in het werkveld.
• Een module op te nemen in de leer
plannen van het secundair en hoger
onderwijs om jongeren warm te maken
voor een loopbaan in de s ocial profit.
• Een betere begeleiding van de stages
en het alternerend leren. Ook de
financiering moet volgen.
• De uitbreiding van de doelgroep
verminderingen voor oudere werk
nemers naar de s ocial profit.

ondernemerschap
4 Sociaal
en innovatie bevorderen

De socialprofitsector loopt over van in
novatieve voorstellen om nieuwe oplos
singen te vinden voor maatschappelijke
behoeften en problemen. Hij vraagt
een klimaat dat de ondernemingsgeest,
de innovatie en het onderzoek in de
sector herkent en bevordert. Ook vol
gende maatregelen zijn essentieel:
• Het toepassingsgebied van de maatregelen m.b.t. de economische en
strategische groei van ondernemingen
uitbreiden naar de s ocial profit.
• Hulpmiddelen aanreiken ter stimule
ring van ondernemerschap en innova
tie (sensibilisering, opleiding, begelei
ding en financiering).

stabiel kader
5 Een
voor de sector uitbouwen

De socialprofitondernemingen hebben
nood aan ademruimte om haar ondernemerschap ten volle te kunnen aan
wenden voor een betere en toegankelijke
dienstverlening. Dat impliceert wette
lijke en administratieve stabiliteit en
regelluwte. De socialprofitsector vraagt:
• Een duidelijk juridisch en fiscaal kader
dat waakt over het sociaal oogmerk
van de sector.
• Terughoudendheid wat tijdelijke er
kenningskaders voor socialprofiton
dernemingen betreft.
• Vertrouwen, respect en het principe
van ‘only once’ als basis voor adminis
tratieve procedures.

Het rationeel energieverbruik
6 bevorderen

De socialprofitondernemingen zijn werkplekken en vaak ook woonplaatsen voor
vele duizenden mensen. Dat maakt een
comfortabele en energetisch perfor
mante infrastructuur onontbeerlijk. De
sector vraagt financiële en inhoudelijke
steun om te investeren in renovatie,
energiebesparing en het op punt stellen
van de infrastructuur.

De Belgische socialprofitsector in cijfers
EEN BELANGRIJKE ECONOMISCHE SPELER
2011

BELGIË –ECONOMISCH GEWICHT
VAN DE SOCIALPROFITSECTOR (INR)

Mld. €

2016
Mld. €

Pc. totaal

Pc. totaal

Productie

47,43

5,86%

56,24

6,48%

Intermediair verbruik

20,62

4,39%

25,36

5,19%

Toegevoegde waarde

26,80

7,89%

30,90

8,13%

Aandeel toegevoegde
waarde social profit in
de totale economie
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GOED VOOR VELE JOBS
TEWERKSTELLING
RSZ 31/12/2016

BRUSSEL VLAANDEREN WALLONIË

Arbeidsplaatsen volgens sector
België 31/12/2016

BELGIË

RSZ – GEDECENTR ALISEERDE STATISTIEKEN

Gezondheidszorg

34.523

131.996

77.458

243.977

Maatschappelijke
dienstverlening

32.982

214.945

102.232

350.159

Cultuur,
recreatie en sport

28.401

46.639

28.363

103.403

Mutualiteiten

4.160

7.663

4.765

16.588

Totaal socialprofitsector

100.066

401.243

212.818

714.127

Totaal economie

620.808

2.254.310

1.035.312

714.127
18%

3.910.430

Secundair

Quartair: overig

Tertiair

Primair

Quartair: social profit

UNISOC
Kolonel Bourgstraat 122/bus 5
1140 Brussel
+32 (0)2 739 10 72
info@unisoc.be
www.unisoc.be

2,2%

2,4%
1%

0,9%

TOTAAL

TOTAAL

2%
TOT

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

0,6%

1,2%

1,4%

1,7%

1,7%

1,8%

Gezondheid en maatschappelijke dienstverlening
versus totale economie

1,5%

UNIPSO
Square Arthur Masson 1/bus 7
5000 Namen
+32 (0)81 24 90 20
unipso@unipso.be
www.unipso.be

VERSO
Kolonel Bourgstraat 122/bus 4
1140 Brussel
+32 (0)2 739 10 71
info@verso-net.be
www.verso-net.be

OOK IN DE TOEKOMST STERKE GROEI

Gemiddelde jaarlijkse groeivoet
van de toegevoegde waarde 2017-2023

BRUXEO
Congresstraat 37-41 (B3)
1000 Brussel
+32 (0)2 210 53 08
info@bruxeo.be
www.bruxeo.be

Gemiddelde jaarlijkse groeivoet van
de tewerkstelling 2017-2023

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

Wij nodigen u uit om
kennis te nemen van
de prioriteiten voor elk
beleidsniveau op de website
van elke partner en om
kennis te maken met onze
gezamenlijke prioriteiten
voor het Europees niveau.
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