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Volgende vragen dienen daarbij als leidraad
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Inleiding
De sociale economie is uitgegroeid tot een volwaar-
dige sector in Vlaanderen. Ze biedt kwaliteitsvolle 
en zinvolle jobs aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ze speelt flexibel in op de diversiteit 
binnen de brede groep aan (potentiële) doelgroep-
werknemers en vertrekt daarbij van hun competen-
ties en noden. 

Ook in de toekomst is en blijft de sociale economie 
een essentieel sluitstuk van een actief en dynamisch 
arbeidsmarktbeleid. Zo kan ze mee helpen om de 
doelstelling van de Vlaamse regering van 80% werk-
zaamheid bij de actieve beroepsbevolking te realise-
ren of omgekeerd, bij een nieuwe economische cri-
sis, een deel van de werkzoekenden opvangen.

Toch kampt de sociale economie met een aantal 
vraagstukken en uitdagingen. Een deel van die uit-
dagingen hebben expliciet te maken met het regel-
gevend en financieringskader. Zonder volledigheid 
na te streven, gaan we hier dieper in op een aantal 
uitdagingen en formuleren we mogelijke voorstellen 
tot aanpak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe de overgangen tussen de diverse werkvormen van sociale economie en tussen de sociale 
economie en de reguliere economie bevorderen (de doorstroom)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe meer dynamiek creëren binnen de sociale economie en tussen de sociale economie en de 
reguliere economie?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe de bestaande instrumenten verbeteren?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kansen geven op duurzame tewerkstelling aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?



Een dynamisch en circulair 
model creëren waarin 
diverse doelgroepen hun 
plek vinden.
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In het continuüm van de sociale economie waar er een 
aanbod moet zijn voor diverse profielen, heeft de Lokale 
Diensteneconomie zeker zijn plaats. Door evoluties en 
ingrepen op vlak van toeleiding en financiering dringt 
een hervorming zich op. De focus op doorstroom blijft 
vanuit LDE mede een speerpunt. Cruciale kanttekening 
hierbij betreft de receptiviteit van het NEC en de con-
junctuurschommelingen, naast elementen van com-
petentieversterking en werkervaring. Succes op de as 
doorstroom hangt van beide factoren tegelijk af. 

De sociale economie is min of meer opgebouwd rond 
de participatieladder waarbij doelgroepwerknemers 
met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt in het 
onbetaalde circuit van arbeidszorg terecht kunnen 
(zorg- en werktrajecten + activeringstrajecten), doel-
groepwerknemers met een arbeidsmarktbeperking 
cf. ICF-indicering in maatwerk terecht kunnen en doel-
groepwerknemers met een beperktere begeleidings-
nood tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in LDE. Wie 
niet in aanmerking komt voor sociale economie, wordt 
verondersteld werk te zoeken in het reguliere econo-
mische circuit. Ook daar geldt een heel arsenaal aan 
ondersteuningsinstrumenten (VOP, IBO, doelgroepkor-
ting…) om werkgevers en werknemers te ondersteu-
nen.

Doch, ook al heeft het continuüm aan werkvormen 
zijn voordeel, de onderliggende gedachte van de par-
ticipatieladder, waarbij doelgroepwerknemers kunnen 
opklimmen naar een hogere werkvorm, blijkt vandaag 
een te statisch gegeven. Liever spreken we van een 
dynamisch en circulair model, waarbij een deel van de 
doelgroepwerknemers in- door- en uitstroomt, andere 
doelgroepwerknemers periodes in de sociale econo-
mie afwisselen met periodes van tewerkstelling in het 
reguliere circuit, terwijl voor andere doelgroepwerkne-
mers de sociale economie de hoogst haalbare vorm 
van tewerkstelling is.

Om dit dynamisch en circulair model te laten werken, 
moet het aanbod aan werkvormen voldoende gediffe-
rentieerd zijn en moeten de overgangen tussen de di-
verse werkvormen goed begeleid en ondersteund wor-
den. We schuiven een aantal aandachtspunten naar 
voren om het model te vervolledigen.

Een volwaardige plek voor LDE

Dit vraagt om een verfijning of bijsturing van het me-
chanisme ‘verplichte doorstroom’, dit naar een model 
beter aangepast aan de realiteit op de arbeidsmarkt. 
Doel moet zijn om duurzame doorstroomcijfers sub-
stantieel te verhogen, maar tegelijkertijd ook nevenef-
fecten van sociaal deficit te vermijden. De duurtijd van 
de contracten moet beter afgestemd worden op de 
doorstroomkansen van de doelgroepwerknemer: kor-
ter als er reële doorstroomkansen zijn, langer als het 
moet.

Op vlak van financiering ontstaat er een belangrijk di-
lemma door de afbouw en het verdwijnen van SINE 
subsidies, één van de structurele klaverbladen van 
de LDE. Het SINE uitdoofproces is vandaag volop lo-
pende, terwijl een toereikend kader van financiering of 
klaverbladfinanciering, aangepast aan deze realiteit op 
zich laat wachten. Een nieuw en leefbaar model van 
financiering en klaverbladfinanciering is noodzakelijk. 
In de tussentijd is het van vitaal belang om de SINE 
middelen die al gekrompen zijn, en blijven dalen, te 
reserveren voor de LDE. Indien dit niet gebeurt, groeit 
de kans op een LDE crash scenario, waarbij de lokale 
dienstverlening, verankering en sociale tewerkstelling 
in het gedrang komt. Naast een herbestemming voor 
het klaverblad SINE moet er ook gekeken worden naar 
andere klaverbladen in relatie tot een haalbaar financie-
ringskader voor de LDE.

Tenslotte geldt ook voor LDE het devies om in te zet-
ten om een maximale complementariteit op de as 
‘sociale tewerkstelling’ en op de as ‘synergie met het 
NEC’. Meer dan vandaag zal moeten ingezet worden 
op bruggen en dwarsverbindingen.



Arbeidszorg evalueren en uniformiseren Grotere rol voor de sociale economie in 
het werkplekleren

De kracht van arbeidszorg zit in het activeren van de zo-
genaamde ‘inactieve arbeidsreserve’, het activeren van 
personen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. 
Arbeidszorg bevindt zich op de tewerkstellingsladder 
op de onderste trap en verleent  aan een doelgroep met 
een MMPPS problematiek (Medisch, Mentaal, Psy-
chisch, Psychiatrisch en Sociaal)  een laagdrempelige 
toegang tot de arbeidsmarkt. 

Het decreet werk- en zorgtrajecten van 2014 met het 
uitvoeringsbesluit van 2018 zorgde voor een decretale 
verankering van twee types van arbeidszorg, enerzijds 
de  activeringstrajecten en anderzijds de arbeidsmati-
ge activiteiten. De lessen die men leert uit de evaluatie 
van dit systeem moeten dan ook worden opgenomen 
alvorens men kan overgaan tot verdere decretale ver-
ankering. De overige 3  type subsidiesystemen van 
arbeidszorg, gesubsidieerd vanuit het departement 
sociale economie staan hier nog los van en zijn tot op 
heden nog niet verbonden aan één of ander decreet. In 
totaal bestaan er dus 5 verschillende vormen van sub-
sidiëring. Een uniformisering met duidelijk decretaal 
kader van de verschillende vormen van arbeidszorg 
dringt zich dan ook op.
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Om de in- door- en uitstroom zo goed als mogelijk 
voor te bereiden, zijn er diverse werkvormen inzake 
toeleiding en ondersteuning ontwikkeld. Denk aan de 
tender Tijdelijke Werkervaring, de gespecialiseerde 
opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten,  
Versterking werk- en welzijnsbemiddeling, outreach en 
activeringsprojecten, activeringstrajecten, …

Ze geven aan hoe rijk en divers de expertise in de sector 
is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor 
te bereiden op werk. De sociale economie kan hier zeker 
een meer dynamische rol in spelen en haar werkvloeren 
openstellen voor werkplekleren.



Van gesloten naar 
open contingenten 2
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We stellen vast dat een deel van de huidige  problemen  
te maken hebben met de contingentering. Sociale onder-
nemingen zelf laten bepalen hoeveel doelgroepmedewer-
kers ze  kunnen tewerkstellen en kunnen inzetten in hun 
economische activiteiten, biedt verscheidene opportuni-
teiten zowel voor de sociale ondernemingen als voor de 
maatschappij. 

Door het contingent los te laten kunnen maatwerkbedrij-
ven en LDE ondernemingen makkelijker nieuwe activitei-
ten ontwikkelen en daarmee vlotter inspelen op de maat-
schappelijke noden die ze vandaag de dag detecteren. 

Het loslaten van het contingent kan daarbij ook als buffer 
fungeren in tijden van economische laagconjunctuur. Een 
toename van het aantal tewerkstellingsplaatsen binnen 
de sociale economie zorgt immers voor een toename in 
de werkzaamheidsgraad en een afname in de kosten voor 
de overheid. Cijfers hebben voldoende bewezen dat de 
kosten voor de overheid lager zijn bij een sociale tewerk-
stelling (met subsidies) dan bij werkloosheid. 

Het gesloten contingent belemmert daarnaast een gezon-
de bedrijfsvoering. Net zoals reguliere ondernemingen, 
moeten ook sociale ondernemingen vrij het groeiproces 
van hun onderneming kunnen bepalen. 

Tot slot biedt het openzetten van het contingent meer 
mogelijkheden om te komen tot een dynamisch en duur-
zaam doorstroommodel en faciliteert het onder andere 
ons voorstel om in de toekomst te werken met trekkings-
rechten (cf. infra de laatste paragraaf van punt 2). 

Dit alles kan uiteraard gepaard gaan met een aanvraag- 
en goedkeuringsbeleid zodat het systeem beheersbaar en 
overzichtelijk blijft voor de subsidiërende overheid.

Er zijn al heel wat (nieuwe) maatschappelijke noden en 
uitdagingen waar de sociale economie op zou kunnen 
inspelen. 

We denken daarbij aan:
-----------------------------------------------------
nieuwe manieren om vereenzaming aan te pakken;
-----------------------------------------------------
bijdragen aan de productie van strategische goederen 
en diensten, in voorbereiding van nieuwe gezondheid-
scrisis of andere crisissen;
-----------------------------------------------------
logistieke ondersteuning  in de kinderopvang; 
-----------------------------------------------------
mee uitvoering geven aan de doelstellingen van het 
klimaatplan en de circulaire economie.
-----------------------------------------------------

Nieuwe niches



Een intelligent in- en 
doorstroombeleid3
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We stellen al enkele jaren vast dat de instroom moeilij-
ker verloopt dan in het verleden. Volgens de sector duurt 
het langer vooraleer er kandidaat-doelgroepwerknemers 
worden doorgestuurd en is hun profiel zwakker dan in 
het verleden, waardoor het soms moeilijk of onmogelijk 
is de vacature in te vullen. Er wordt al jaren gekeken naar 
het ICF-instrument en naar de VDAB-consulenten die 
het ICF-instrument niet overal op dezelfde manier toe-
passen.

Vanuit beweging.net verwachten we dat:

De VDAB de nodige middelen krijgt om werkzoekenden 
snel te indiceren zodat vacatures in de sociale econo-
mie snel kunnen worden ingevuld. De VDAB mag in deze 
geen vertragende factor zijn. Indien een flessenhals 
dreigt te ontstaan moeten de SE-bedrijven de mogelijk-
heid krijgen om aan zelfindicering te doen, die nadien 
kan bekrachtigd worden door de VDAB. Via een quick-
scan kunnen ze potentiële werknemers screenen en 
aanwerven. Wil men dit min of meer gecontroleerd laten 
verlopen, dan kan de VDAB deze zelfindicering toewijzen 
aan een beperkt aantal SE-bedrijven in elke regio.

Het ICF-instrument moet in heel het land gelijkvor-
mig worden toegepast. Een goede opleiding van de 
VDAB-consulenten is daarin essentieel. Onderdeel in 
deze opleiding is ook een goed begrip van de werking 
van de sociale economie.

Bedrijven in de SE creëren bovenal  kwaliteitsvolle, duur-
zame en zinvolle jobs voor kansengroepen en bieden in 
hun manier van werken en begeleiden kansen aan hun 
doelgroepmedewerkers om eventueel door te stromen 
naar het NEC. Voor deze doelgroepmedewerkers waar-
voor een oriëntering naar het NEC niet mogelijk is, biedt 
de sociale economie zekerheid en standvastigheid en 
een finale en duurzame tewerkstelling. 

Doorstroom naar het NEC kan dus geen fetisj zijn van de 
overheid. Het dient het resultaat te zijn van het groeipro-
ces van de doelgroepwerknemer zelf, die klaar is voor 
een volgende stap in zijn loopbaan. We verwachten dan 
ook realistische doorstroomcijfers van de Vlaamse rege-
ring. Realistische doorstroomcijfers die tot stand komen 
op basis  van een goede monitoring van kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren. 

Zodat men zicht heeft op de profielen die uitstromen, de 
sectoren van waaruit de doorstroom plaatsvindt, in welk 
type contracten doelgroepmedewerkers tewerkgesteld 
zijn, waar er uitval is. Zodat er ook op vlak van doorstroom-
cijfers snel bijgestuurd kan worden. 

Het doorstroomverhaal dient ook bekeken te worden van-
uit het oogpunt van de doelgroepwerknemers zelf. Ver-
trekkend vanuit een talentenbenadering.  Daarnaast dient 
een opwaartse transitie ook motiverend te zijn voor de 
doelgroepmedewerkers zelf. Ook hun arbeidsvoorwaar-
den mogen verbeteren en zeker niet verslechteren door 
een opwaartse transitie. 

Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat niet elke uit-
stroom naar het NEC succesvol verloopt. Om te vermijden 
dat werkzoekenden in een draaideur terecht komen van 
werk naar werkloosheid, is er op het terrein vraag naar een 
terugvalpositie of terugkeermogelijkheid voor doelgroep-
werknemers. Dit veronderstelt ‘vrije’ plaatsen in de sociale 
economie of het tijdelijk vrijhouden van een plaats na uit-
stroom. Economisch en bedrijfsmatig is het niet aange-
wezen om vacatures lang te laten openstaan. 

Het voorstel is hier om een deel van het uitbreidingscontin-
gent jaarlijks te reserveren voor terugkomers. Het SE-be-
drijf krijgt een soort trekkingsrecht op een extra uitbrei-
dingsplaats per werknemer die doorstroomt en binnen de 
12 maanden terugkomt.  De overheid moet in dit scenario 
een inschatting maken van het aantal werknemers dat in 
jaar X zal doorstromen en tegelijkertijd een inschatting 
maken van het aantal doorstromers die zullen terugkeren. 
Als dit contingent niet volledig is opgebruikt, wordt het 
toegekend aan de uitbreidingspot van het jaar nadien. Ook 
dan wordt weer een aantal uitbreidingsplaatsen achter de 
hand gehouden.

Zowel de werkgever in het NEC als de doelgroepwerkne-
mer kunnen binnen de eerste 12 maanden na uitstroom 
de samenwerking stopzetten indien er zich problemen 
stellen. We willen immers vermijden dat werknemers in de 
werkloosheid terecht komen en al zeker dat ze hun recht 
op een uitkering zouden verliezen, indien de tewerkstelling 
in het NEC niet lukt.

Instroom verbeteren

Maak geen fetisj van doorstroming

Bekijk het doorstroomverhaal ook vanuit 
het perspectief van de doelgroepwerknemer

Geen doorstroming zonder terugkeeroptie



Doorstroomtrajecten 
bieden potentieel4
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Ten gevolge de pensioneringsgolf is vandaag al de krapte 
op de arbeidsmarkt voelbaar. Dit geldt zowel voor hoog-
geschoolde functies als voor laaggeschoolde functies. 
De economische crisis ten gevolge de COVID19-pan-
demie kan dit proces van krapte op de arbeidsmarkt 
misschien tijdelijk gaan vertragen, maar mogelijks niet 
helemaal. Werkgevers zien dus niet graag dat potentiële 
werknemers naar de sociale economie worden doorver-
wezen. 

De ervaring leert echter dat de kansengroepen die via 
ICF toelating krijgen om in sociale economie te werken, 
niet zomaar aan de slag kunnen in het NEC, ook niet in 
een krappe arbeidsmarkt. De sociale economie kan in dit 
geval via doorstroomtrajecten – wel helpen om mensen 
klaar te maken voor een job in het NEC.

Sociale economie als instrument in een doorstroomtra-
ject richting NEC kan nog meer worden ingezet dan van-
daag het geval is. Het bouwt verder op het idee dat doel-
groepwerknemers van meet af aan in een traject kunnen 
stappen met als einddoel een job in het NEC. De mindset 
bij de aanvang van de tewerkstelling is dan anders. 

Dat veronderstelt meteen ook een goede samenwerking 
tussen een concreet maatwerkbedrijf of LDE en een aan-
tal werkgevers in de regio die de doelgroepwerknemers 
in een latere fase willen tewerkstellen. Het mag geen 
theoretisch doorstroomtraject zijn, maar zeer concreet 
gelinkt aan een job in het NEC. De tewerkstelling in het 
NEC kan via een progressief opgebouwd traject (van 1 
dag/week naar 5 dagen/week), een overgangs- of over-
bruggingsperiode, worden opgebouwd. Om dit te be-
werkstelligen dient er een juridisch kader voor handen te 
zijn dat dit mogelijk maakt.

Om van een succesvolle samenwerking te spreken is 
het belangrijk dat SE-bedrijven kunnen samenwerken 
met sociale en zorgzame werkgevers in de regio. De cul-
tuur op de ontvangende werkvloer is bepalend of doel-
groepwerknemers zich daarin thuis voelen of niet. Maar 
ook de mate waarin een werkgever in het NEC werkbare 
jobs kan creëren samen met de nodige ondersteunen-
de maatregelen. Uit ervaring kent men doorgaans deze 
werkgevers wel. De overheid zou hen kunnen labelen en 
zo de samenwerking erkennen en goedkeuren. Vanuit 
beweging.net stellen we voor om met een aantal pilots 
te starten waarbij SE-bedrijven een netwerk van zorgza-
me werkgevers uitbouwen en met hen een aantal door-
stroomtrajecten uitwerken.

Via een lokaal overlegforum kunnen de SE-bedrijven en 
de reguliere bedrijven die met doelgroepwerknemers 
willen werken samen een lerend netwerk vormen. De 
doelstelling is om enerzijds doelbewust ervaringen 
en kennis uit te wisselen. Een lerend netwerk geeft 
immers vlottere toegang tot expertise en een snellere 
verspreiding van praktijkervaring. Anderzijds faciliteert 
het een vlottere probleemoplossing.  

LDE kent inherent een grotere dynamiek vermits de 
tewerkstelling er per definitie tijdelijk is. Wanneer de 
instroom (toeleiding - indicering) hapert of faalt, komt 
de essentiële dienstverlening en leefbaarheid van een 
LDE onderneming in het gedrang en komt het geheel 
op de helling te staan. Het huidige systeem van toelei-
ding en indicering vergt dan ook verbetering en verfij-
ning, gericht om een toereikend volume aan toeleiding. 

Wanneer de door- en uitstroom hapert nadat doel-
groepwerknemers einde contract zijn, komen de men-
sen terug in werkloosheid terecht. Om effectieve door-
stroming te verwezenlijkingen zijn inspanningen nodig 
van zowel LDE medewerkers, organisaties van de sec-
tor en van de belendende stakeholders (VDAB, NEC…).  
De receptiviteit van de open arbeidsmarkt, meer spe-
cifiek de niches waar LDE medewerkers inzetbaar zijn, 
zijn mede een bepalende factor voor succes of falen. 

Bij een relatieve afwezigheid van actieve samenwer-
king (met NEC niches) kunnen we geen resultaten 
verhopen die overeenkomen met wat haalbaar kan 
zijn. Samenwerking met het NEC dient dan beloond 
en gestimuleerd te worden, ook vanuit regelgeving en 
financiering. 

Het huidige ‘lineaire’ en verplicht doorstroomtraject (na 
4 of 5 jaar tewerkstelling binnen de LDE), houdt te wei-
nig of geen rekening met de conjunctuur.  Voor som-
mige werknemers kan er al na 1 à 2 jaar toegewerkt 
worden naar doorstroom. Voor andere doelgroepwerk-
nemers is de kans op een succesvolle doorstroming 
aan het einde van een 5-jarig traject sterk verschillend 
al naargelang het hoogconjunctuur dan wel een crisis-
periode betreft. 

Het kan voor de sector dus niet zijn dat doelgroepme-
dewerkers enkel individueel verantwoordelijk zijn voor 
het succes of falen van hun traject. Waar een LDE me-
dewerker, hetzij door de conjunctuur, hetzij door een 
gebrek aan mogelijkheden binnen het NEC geen per-

Doorstroomtrajecten als antwoord op de 
krapte op de arbeidsmarkt.

Aandachtspunten voor in- en doorstroom 
binnen een LDE context
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spectief heeft op een succesvolle doorstroom is een 
terugkeerticket naar de werkloosheid of een leefloon 
een deficit scenario voor alle betrokkenen. Dit is ook 
nefast voor de participatiegraad op de arbeidsmarkt. 
Er moet dan ook voldoende perspectief geboden wor-
den aan werknemers zodat ze niet terug in de werk-
loosheid terecht komen. 

De Coronacrisis en wat volgt, gecombineerd met het 
huidige financiële kader binnen LDE (afbouw SINE 
en uitblijven van een leefbaar financieel kader) zet de 
doorstroom extra onder druk. Een maatschappelijke 
crisis zoals wij die vandaag kennen, treft kwetsbare 
groepen in hogere mate, inbegrepen de psycho-sociale 
impact. Dit vraagt om bijzondere omzichtigheid. Het 
uitstelscenario voor doorstroomtrajecten dat nu loopt, 
is en blijft noodzakelijk om een directe context van so-
ciaal deficit te voorkomen.

Ten gronde is er nood aan een positief en dynamisch 
model, gericht op goede resultaten.  De crisis en bij-
behorende impact vandaag staat als context haaks 
op wat de regelgeving inzake LDE doorstroom voor-
schrijft.  Uitstel is contextueel belangrijk om sociale 
deficits te voorkomen. 

Een oplossing moet gezocht worden naar een meer 
dynamisch, duurzaam en haalbaar model.  In een 
overgangsperiode zijn ‘bouwstenen’ mogelijk en kun-
nen die ook met de sector afgestemd worden. Dat kan 
gaan van evaluatie tot het opbouwen van actieve sa-
menwerking doorstroom (LDE-NEC). De mate waarin 
dit actiever gefaciliteerd en geflankeerd wordt vanuit 
overheid, regelgeving en financieringsmodel zal mede 
bepalend zijn voor welslagen.

Om de werkgevers in het NEC te ondersteunen wan-
neer ze een doelgroepwerknemer in dienst nemen, be-
staat vandaag al de VOP (= Vlaamse ondersteunings-
premie). Om van een doorstroomtraject een succes te 
maken is een loonkostpremie alleen doorgaans onvol-
doende en is er ook nog een zekere mate van begelei-
ding nodig.

Een VOP+ of individueel maatwerk lijkt aan deze ver-
zuchting tegemoet te komen. Naast de loonkostpre-
mie ontvangt de werkgever in het NEC ook een bege-
leidingspremie. Nochtans is daarmee de kous niet af. 
Opdat de doorstroom succesvol is en blijft op lange 
termijn, is meer nodig.

Zo moeten we nadenken welke doelgroep in aanmer-
king kan komen. Mensen met een middelmatige of 
zware begeleidingsnood zullen moeilijk gedijen in een 
regulier bedrijf. We stellen voor de VOP+ voor te behou-
den voor doelgroepwerknemers met een lage begelei-
dingsnood.

Ook de manier waarop de begeleiding wordt ingevuld, 
is een belangrijke sleutel tot succes. Een minimalisti-
sche invulling zal snel tot problemen leiden. De bege-
leiding moet maatwerk zijn i.f.v. de kenmerken en de 
noden van de doelgroepwerknemer die de overstap 
maakt. Daarom stellen we voor dat de werkgever tij-
delijk verplicht beroep moet doen op een externe be-
geleider die kennis hebben van jobdesign, jobcarving, 
jobcrafting en expertise in het omgaan met doelgroep-
werknemers. Een goede analyse en begeleiding op dit 
vlak is vaak in het voordeel van de werkgever én de 
doelgroepwerknemer.

Als een goede begeleiding en nazorg cruciaal is voor 
een succesvolle doorstroom naar het NEC dan is het 
belangrijk om deze expertise ook te erkennen. 
Vandaag zijn al diverse organisaties aan de slag met 
doorstroomcoaches. We stellen voor dat de overheid 
deze functie erkent en subsidieert. Op die manier we-
ten werkgevers in NEC snel op wie ze een beroep kun-
nen doen voor een kwaliteitsvolle begeleiding. 

5
Individueel maatwerk als financierings-
instrument i.k.v. doorstroomtrajecten.

Erken de doorstroomcoaches
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Geen grijze zone tussen 
collectief en individueel 
maatwerk5



E E N  T O E K O M S T  V O O R  D E  S O C I A L E  E C O N O M I E14

Het collectief maatwerk is vandaag in hoofdzaak 
georganiseerd in SE-ondernemingen. Toch be-
staan er al twee maatregelen waarbij het mogelijk 
is om op locatie bij een reguliere werkgever activi-
teiten uit te voeren. Dit kan via enclavetewerkstel-
ling en via maatwerkafdelingen. 

Het verschil? Bij een enclavetewerkstelling blij-
ven de doelgroepwerknemers werknemer van het 
SE-bedrijf en gaat er een begeleider vanuit het 
SE-bedrijf mee ter plaatse. Een maatwerkafdeling 
daarentegen kan opgericht worden door een regu-
lier bedrijf, dat minstens 5 doelgroepwerknemers 
(en een begeleider) in dienst neemt in de vorm van 
een maatwerkafdeling.

De Vlaamse regering wil hier het instrument van 
individueel maatwerk aan toevoegen. De vraag is 
waar het verschil dan nog zit?

Om het verschil met een maatwerkafdeling duide-
lijk af te bakenen, lijkt het logisch dat een werkge-
ver minder dan 5 (max 4) individuele maatwerkne-
mers in dienst kan nemen. 
------------------------------------------------
Als er in een maatwerkafdeling 1 begeleider is voor 
5 werknemers, lijkt het logisch dat een individuele 
maatwerknemer 1/5de begeleiding krijgt. We zien 
dit vooral als een financiële logica, zonder deze lo-
gica te willen doortrekken naar de organisatie en 
inzet van de begeleiders. 
Een begeleider die full time (of daaromtrent) be-
schikbaar is voor 5 medewerkers is iets helemaal 
anders dan iemand die 1 keer per week een dag 
aanwezig is voor een individuele maatwerker. Be-
geleiding heeft niet alleen te maken met een afge-
bakend tijdslot, maar ook met het gevoel van be-
schikbaarheid/bereikbaarheid en de wetenschap 
dat er altijd iemand is waarbij je terecht kan (min-
stens onmiddellijk telefonisch of online).
------------------------------------------------

Individueel maatwerk mag niet in de plaats treden 
van collectief maatwerk. Er mogen dus geen plaat-
sen verloren gaan in collectief maatwerk. 

Bij elke uitbreidingsronde moeten de bijkomende 
plaatsen volgens een verdeelsleutel verdeeld wor-
den tussen collectief en individueel maatwerk. In 
dit scenario is er geen nood aan het openstellen 
van individueel maatwerk voor collectieve maat-
werkbedrijven. 
------------------------------------------------
Als de middelen voor uitbreiding van individueel 
maatwerk na 12 maanden niet opgebruikt zijn, 
worden ze toegewezen aan de uitbreiding van col-
lectief maatwerk. Zo voorkomen we dat er midde-
len verloren gaan voor sociale tewerkstelling als 
werkgevers in het NEC hun verantwoordelijkheid 
niet nemen.
------------------------------------------------
Individueel maatwerk is ook een goed instrument 
om de doorstroomtrajecten te realiseren van col-
lectief maatwerk naar een job bij een samenwer-
kende werkgever.
------------------------------------------------
De begeleiding in individueel maatwerk kan intern 
of extern aan de reguliere werkgever gebeuren. 

Maar om misbruik en te groot verloop van doel-
groepwerknemers te vermijden, moeten werkge-
vers werken met een inspannings- en resultaats-
verbintenis en aantonen dat ze kwaliteitsvolle en 
duurzame tewerkstellingsplaatsen creëren en deel 
uitmaken van het lokale netwerk.

De begeleidingspremie wordt post factum uitbetaald.
------------------------------------------------

6

Visie van beweging.net op individueel 
maatwerk
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Innovatieve en flexibele 
begeleidingsmodellen6
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De begeleiding van doelgroepwerknemers kan 
vele vormen aannemen. In de realiteit van maat-
werkbedrijven is de begeleiding ook zeer divers: 
begeleiding bij de functie, begeleiding in het leer-
proces, begeleiding bij persoonlijke problemen, be-
geleiding bij de administratie, conflictpreventie- en 
beheersing. Een heel team staat hiervoor klaar.
Naarmate de groep doelgroepwerknemers opge-
splitst wordt in kleinere groepen, bv. voor encla-
vetewerkstelling of bij maatwerkafdeling, komt de 
begeleiding meer bij één persoon te liggen die mee 
aanwezig is op locatie.

Bij individueel maatwerk is er van een voltijdse be-
geleiding geen sprake meer. Een deel van de be-
geleidingstaken kan in theorie worden opgenomen 
door de reguliere personeels- en financiële dien-
sten van het bedrijf. Vanuit een financieel perspec-
tief zal de begeleiding beperkter zijn. Een voltijdse 
begeleider per doelgroepwerknemer in individueel 
maatwerk is niet haalbaar, noch betaalbaar. 
Vanuit een organisatorisch perspectief is er wel 
meer soepelheid mogelijk. 

In de praktijk kan de intensiteit van de begeleiding 
meer maatwerk zijn, intensiever bij aanvang of in-
tensiever voor wie zwakker staat. Verder moet ook 
de mogelijkheid geboden worden dat de werkgever 
in het REC zelf bijkomende begeleiding ‘inkoopt’, 
bovenop de gesubsidieerde begeleiding. Verder 
hoeft de begeleiding niet verdeeld te worden over 
tijdsloten per doelgroepwerknemer, maar kan ze 
variëren in vorm en tijd.

De begeleiding kan ook plaats- en tijdonafhankelijk 
gebeuren. Dankzij nieuwe technologieën kan de 
begeleiding vanop afstand georganiseerd worden 
of op diverse tijdstippen van de dag.

Tot slot moet er ook tijd en ruimte zijn voor de be-
geleiding van het bedrijf waar de doelgroepwerk-
nemer terecht komt, ook al is het aangewezen 
deze te beperken in de tijd.

Binnen de SE zijn er doelgroepmedewerkers met 
verschillende begeleidingsnoden. Deze begelei-
dingsnoden worden niet altijd correct gecapteerd 
door de huidige ICF schaal die de VDAB inschaalt. 
Sommige personen worden te hoog ingeschaald, 
anderen te laag. 

Momenteel maakt men een onderscheid in een 
lage, midden of hoge begeleidingsnood. Het zou 
goed zijn als men in de toekomst sneller en flexi-
beler zou kunnen schakelen tussen de verschillen-
de niveaus aan begeleiding. 

Het huidige lineaire model van meer begeleiding-
snood vertrekt vanuit het idee dat hoe groter de 
afstand tot de arbeidsmarkt is, hoe meer nood er 
is aan begeleiding. 

Toch ziet men binnen de LDE dat de mate van 
nood aan begeleiding niet alleen afhangt van de al-
gemene competenties van een persoon, maar ook 
van de sector waar deze persoon naar uitstroomt. 

De sectoren waar men naar toe leidt binnen de 
LDE zijn zeer divers: woonzorgcentra, kinderop-
vang… Een efficiëntere match tussen de begelei-
dingsnood en de sector waar de persoon naar toe 
wordt geleid, zou een meerwaarde kunnen zijn. 

7Meer flexibiliteit in de manier van 
begeleiden

Meer flexibiliteit in het 
begeleidingsniveau
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Corona: economische impact 
en steunmaatregelen voor 
bedrijven en werknemers7

De coronacrisis laat ongetwijfeld ook zijn sporen na 
bij de sociale economiebedrijven. 

Net zoals in de reguliere economie zullen ook hier 
de SE-bedrijven die voor de crisis al in een moeilij-
ke economische positie verkeerden, het ten gevolge 
van de coronacrisis en de daaropvolgende econo-
mische crisis extra moeilijk krijgen. 

Om te vermijden dat tewerkstelling voor kwetsbare 
groepen verloren gaat, moet hier tijdig op geantici-
peerd worden.

Verder moet er ook extra aandacht besteed worden 
aan de doelgroepwerknemers zelf. Ook zij voelen de 
gevolgen van deze crisis. De extra nood aan psy-
cho-sociale en financiële begeleiding laat zich nu al 
voelen op de werkvloer. 

SE- ondernemingen stellen immers vast dat door de 
crisis en het gebrek aan een dagritme de problema-
tieken waar doelgroepwerknemers mee kampten te-
rug meer naar de voorgrond treden. 

Dit zal extra inspanningen vragen van het omkade-
rend personeel maar ook van andere organisaties 
binnen de zorg- en welzijnssector. Ook de financiële 
impact van deze crisis voor de doelgroepwerkne-
mers mag niet onderschat worden. De lonen in de 
sector liggen immers al vrij laag. 

Vanuit beweging.net vragen we aan de overheid dan 
ook de nodige aandacht voor de relance van de soci-
ale economie zowel voor de SE-ondernemingen die 
een omzetverlies leden als voor hun doelgroepwerk-
nemers.



-------------------------------------------------
Biedt de sociale economie alle groeikansen 
zodat ze kan inspelen op maatschappelijke 
noden. Werk met een open contingent. 
-------------------------------------------------
Werk een nieuw en leefbaar 
financieringsmodel uit voor LDE. 
-------------------------------------------------
Ontwikkel doorstroomtrajecten gericht op 
een structurele samenwerking tussen sociale 
economie en zorgzame werkgevers, zodat 
doelgroepwerknemers van meet af aan 
voorbereid worden op een job in het NEC. 
-------------------------------------------------
Zet individueel maatwerk in als 
doorstroominstrument vanuit collectief 
maatwerk. 
-------------------------------------------------
Focus met het individueel maatwerk 
op doelgroepwerknemers met een lage 
begeleidingsnood.  Maak voor de begeleiding 
gebruik van de expertise in de sociale 
economie. 
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Maak de begeleiding van 
doelgroepwerknemers voldoende flexibel 
en innovatief, zodat ze kan inspelen op 
wisselende begeleidingsnoden en wisselende 
werkomstandigheden. 
-------------------------------------------------
Maak van doorstroom geen fetisj, 
maar ontwikkel dit in het belang van 
de doelgroepwerknemer. Erken de 
doorstroomcoach om er een succesverhaal 
van te maken. 
-------------------------------------------------
Voorzie in terugkeermogelijkheid als 
doorstroom naar het NEC niet lukt. Creëer via 
trekkingsrechten op het uitbreidingscontingent 
terugkom-plaatsen die in dat geval kunnen 
ingezet worden. 
-------------------------------------------------
Pas de duurtijd van LDE-contracten 
aan aan het doorstroomtraject van 
doelgroepwerknemers : korter als het kan, 
langer als het moet. 
-------------------------------------------------
Stuur het huidige arbeidszorgmodel -na 
grondige evaluatie- bij indien nodig en schep 
een uniform kader voor de verschillende 
vormen van subsidiëring.
-------------------------------------------------

Deze nota kwam tot stand dankzij de 
inbreng van de leden van het 

coördinatieplatform sociale economie

info@beweging.net
www.beweging.net

10 concrete voorstellen


