






De Unie van socialprofitondernemingen vzw (unisoc) is de ver-

tegenwoordiger van de socialprofitondernemingen in België. 

Unisoc is de intersectorale unie van federaties van werkge-

vers die persoonsgebonden diensten aanbieden in de private en 

de publieke sector van de ziekenhuizen, gezondheidsinrichtin-

gen en –diensten, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, op-

voedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten, beschutte 

werkplaatsen en sociale werkplaatsen, socioculturele sector, 

onderwijs en sociale organisaties.

Unisoc is een pluralistische organisatie waarin alle ideologi-

sche en levensbeschouwelijke strekkingen aanwezig zijn.

Unisoc is het platform bij uitstek waar gemeenschappelijke 

visies en strategieën over de sectoren heen worden bepaald. 

Dit bevordert de samenhang van de boodschap van alle social-

profitondernemingen en hun gezamenlijke toekomstvisie.

Dit alles maakt van unisoc hét aanspreekpunt voor de overheid 

en de andere sociaal-economische actoren. 

Het gezicht
van de socialprofit-

ondernemıngen
in België



Mission Statement 

Unisoc heeft tot doel het 
socialprofitondernemerschap te 

verankeren en verder te ontsluiten 
door de behartiging van de 

intersectorale werkgeversbelangen 
van haar leden.



Mission
Statement

De ondernemers die unisoc vertegenwoordigt bieden persoons-

gebonden diensten aan op het stuk van gezondheidszorg, wel-

zijnszorg en cultuur (in de brede betekenis van het woord). 

Zij streven naar sociale welvaart en baseren zich hiervoor op een 

filosofie van solidariteit waarin sociale cohesie, emancipatie en 

levenskwaliteit van de gebruiker/patiënt centraal staan. 

Hun sociale dienstverlening beantwoordt aan de hoogste kwali-

teitsnormen en is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. 

Deze sterk uitgebouwde sociale dienstverlening en de uitge-

sproken maatschappelijke doelstelling die het fundament ervan 

uitmaakt, wil unisoc verankeren in België en in Europa als het 

socialprofitmodel.

Unisoc zet in op de verankering
en de verdere ontsluiting van het 
socialprofitondernemerschap



Unisoc is overtuigd van de meerwaarde van het socialprofit-

ondernemerschap omdat het erin slaagt het algemeen belang 

perfect te verzoenen met de economische wetmatigheden. 

Unisoc streeft dan ook naar een optimaal ondernemingskli-

maat voor de verdere ontwikkeling van de social profit. Haar 

ondernemers hebben immers, net als alle andere ondernemers, 

nood aan een stimulerend en innoverend beleidskader en nog 

meer professioneel management. 

Als we kwalitatieve diensten willen blijven aanbieden die be-

antwoorden aan de behoeften van mens en maatschappij, dan 

moeten we er bovendien op toezien dat de overheid een effici-

ent en coherent beleid uitstippelt. 

 



Centraal in de missie van unisoc
staat de belangenbehartiging van
de socialprofitondernemingen in
het interprofessioneel sociaal-
economisch overleg in België.

Unisoc is de erkende en representatieve vertegenwoordiger 

van de socialprofitondernemingen in het interprofessioneel 

sociaal overleg op federaal niveau. In deze hoedanigheid ze-

telt unisoc in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad 

voor het bedrijfsleven, instellingen die het sociaal-economisch 

overleg op federaal, interprofessioneel niveau belichamen. Ze 

sluit akkoorden en intersectorale collectieve arbeidsovereen-

komsten af en adviseert, samen met de andere sociale partners, 

de overheid om een beleid tot stand te brengen dat inspeelt op 

de uitdagingen van morgen. 

De globalisering heeft economische, politieke, sociale en de-

mografische verschuivingen teweeggebracht die onze sociale 

markteconomie onder druk zet. De nieuwe sociale risico’s die 

hiermee gepaard gaan, stellen onze maatschappij, het beleid 

en de sociale partners voor nieuwe uitdagingen. Unisoc streeft 

ernaar om in samenwerking met alle partners -o.a. de werkge-

vers uit de ‘profitsectoren’, vakbonden, overheden, enz.- op 

federaal zowel als op Europees niveau de uitdagingen van de 

geglobaliseerde wereld aan te gaan. Het succes van deze samen-

werking, waarin respect voor ieders eigenheid en specifieke 

meerwaarde een cruciale factor is, ligt aan de basis van het 

samenlevingsmodel van morgen.

 



Meerwaarde-
ondernemers

Ondernemers voor mensen, met mensen

Als ondernemers streven de socialprofitwerkgevers naar een 

efficiënt, professioneel, innovatief en gezond beheer van hun 

onderneming. 

De waarden van duurzaam en ethisch verantwoord ondernemen 

en de principes van deugdelijk bestuur zijn verankerd in hun 

werking.

 

Een socialprofitondernemer voegt daar nog een extra dimensie 

aan toe, namelijk een uitgesproken maatschappelijke doelstel-

ling. Hij stelt zich ten dienste van het collectief belang om 

een antwoord te bieden op maatschappelijke problemen en no-

den. De socialprofitondernemer streeft naar een innovatieve, 

performante en professionele dienstverlening op maat van de 

behoeften en niet in functie van de financiële draagkracht van 

de gebruikers. Bovendien keert hij de eventuele winst niet uit, 

maar herinvesteert ze in het maatschappelijke doel.

Om deze missie en doelstellingen te verwezenlijken bouwt de 

socialprofitondernemer een goede relatie uit met alle stake-

holders die bij de dienstverlening betrokken zijn (gebruikers/

patiënten/cliënten/bewoners, werknemers, vrijwilligers, over-

heid,...). 



De socialprofitondernemer streeft 
naar een innovatieve, performante 

en professionele dienstverlening 
op maat van de behoeften en 

niet in functie van de financiële 
draagkracht van de gebruikers.



De socialprofitsector wordt in principe
omschreven als het geheel van
organisaties die gelijktijdig
aan twee criteria voldoen:

• Hun doel is niet op winst gericht, maar op dienstverlening aan 

hun leden of aan de collectiviteit veeleer dan op de vergoe-

ding van een geïnvesteerd kapitaal;

• Zij financieren hun productiekost minstens ten dele door an-

dere middelen dan door de verkoop tegen een prijs die de 

productiekosten dekt (overheidssubsidies, giften, persoon-

lijke bijdragen, vrijwilligerswerk,…)

(bron: M. Marée en S. Mertens, 2002)



Ondernemers in groeisectoren

De social profit heeft een belangrijke en bewezen economische 

meerwaarde.

De social profit neemt zo’n 17% van de werkgelegenheid in 

België voor zijn rekening, verdeeld over ongeveer 27.428 vesti- 

gingen (bijna 10% van het totaal aantal vestigingen in België). 

De evolutie van de werkgelegenheid in de social profit spreekt 

trouwens boekdelen: in 2000 was er sprake van een 445.000-tal 

arbeidsplaatsen. Vandaag zijn het er meer dan 659.000 gewor-

den: een stijging met zo’n 48%! Ook in de toekomst zal de 

vraag naar socialprofitdiensten nog toenemen door tal van de-

mografische, sociale en economische ontwikkelingen (de ver-

grijzing, de toenemende arbeidsparticpatie van vrouwen en 

gewijzigde gezinsverbanden,...). 

(bron: RSZ gedecentraliseerde statistieken
31/12/10, bewerkt door Verso)

De social profit levert eveneens een belangrijke bijdrage aan 

de economische groei in België met een aandeel van 8,22% van 

de bruto toegevoegde waarde. 

(bron: NBB/Belgostat, bewerking Verso)

tertiair 40,86%
1.559.416

secundair 20,32%
775.444

primair 0,44%
16.682

overige quartiair 21,10%
805.439

social profit 17,28%
659.454



De leden van unisoc zijn federaties van werkgevers die actief 

zijn in de domeinen van de:

• Gezondheidszorg: ziekenhuizen, ouderenzorg, diensten voor 

thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, diensten voor 

bloedtransfusie en bloedverwerking, ziekenvervoer,... 

• Welzijnssector: kinderopvang, gezondheidspreventie en 

-promotie, geboorteregeling, adoptie, strijd tegen kinder-

mishandeling, tele-onthaal, maatschappelijk werk, strijd  

tegen toxicomanie en voorkoming van verslavingen,...

• Socioculturele sector: vorming & inschakeling, jeugd, sport, 

opbouw- en integratiewerk, ontwikkelingssamenwerking, 

niet commercieel toerisme, niet commerciële radio en tv, 

culturele centra, musea, bibliotheken, milieu,...

• Gezins- en bejaardenzorg: poetshulp, verzorgende hulp, 

oppas, warme maaltijden,...

• Aangepaste tewerkstelling: beschutte werkplaatsen en 

sociale werkplaatsen

• Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten: 

gehandicaptenzorg, jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, 

sociale wooninitiatieven,...

• Onderwijs

De lijst van de federaties die zijn aangesloten bij unisoc en hun 

contactgegevens, vindt u in de bijlage.

De leden van unisoc 
en de sectoren die 

ze vertegenwoordigt



De meest recente samenstelling van de raad van bestuur  

en de permanente medewerkers vindt u in de bijlage.

De bestuurders en 
medewerkers 

van unisoc



Kolonel Bourgstraat 122

1140 Brussel

Tel. +32 (0)2 739 10 72 

Fax +32 (0)2 736 75 06

info@unisoc.be

www.unisoc.be




