“De sociale onderneming is hét ondernemingsmodel voor een inclusieve samenleving”
Brussel, 15 november 2017
Tussen commerciële bedrijven en overheid in, is een derde weg van bedrijfsvoering mogelijk. De
sociale onderneming is hét ondernemingsmodel bij uitstek om maatschappelijke doelstellingen te
realiseren. Terwijl de kwalitatieve dienstverlening in Vlaanderen al lang goede punten scoort, is
het ondernemingsmodel dat hieraan ten grondslag ligt te lang onderbelicht gebleven. In de
publicatie ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’ brengt Verso de eigenheid en de
troeven van een sociale onderneming in kaart.
Ann Gaublomme, directeur Verso: “Ondernemingen die maatschappelijk verankerd zijn, duurzame
relaties aangaan met hun cliënten en medewerkers en hun sociaal doel waarborgen in hun structuur
en financieel beleid, zullen in de toekomst nog terrein winnen.“
Vanavond viert Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit, haar
20-jarig bestaan in het Stripmuseum, waar politici, academici en sociale ondernemers hun licht laten
schijnen op de uitdagingen voor sociale ondernemingen. De meer dan 200 genodigden ontvangen in
primeur ook de nieuwe publicatie over de sociale onderneming. Met deze publicatie wil Verso de
sociale onderneming op de kaart zetten als ondernemingsmodel dat het best uitgerust is om
maatschappelijke dienstverlening te organiseren. Vandaag en morgen!
De publicatie vertaalt internationale kaders en concepten naar onze Vlaamse context en gaat dieper
in op de uitdagingen waar managers in sociale ondernemingen mee te maken krijgen. Wat hebben
een woonzorgcentrum, een sociaal verhuurkantoor, een kringwinkel of een dienst voor kinderopvang
met elkaar gemeen? Wat is nu precies een sociale onderneming? In deze publicatie licht Verso alle
kenmerken van deze derde weg, tussen overheid en for-profit, toe.
Verso besluit dat we vandaag meer dan ooit de troeven van sociale ondernemingen in de verf
moeten zetten. De combinatie van ondernemen en innoveren zonder winstbejag blijft immers de
sleutel voor een toegankelijk en kwalitatief aanbod voor elke Vlaming.
Ann Gaublomme: “In een context van budgettaire schaarste is kiezen voor de ondersteuning van
sociale ondernemingen een verantwoorde keuze. Deze ondersteuning wordt namelijk maximaal
ingezet ten behoeve van het sociale doel van de organisatie en eventuele winsten worden
geherinvesteerd in dit sociale doel. Bovendien laten sociale ondernemingen een groeiende
tewerkstelling en economische betekenis optekenen, zodat investeringen ook een positieve impact
op de economie hebben.”

Praktische info:
15 november, 18.30, Stripmuseum Brussel
Programma:
18.30 Onthaal
19.00 Verwelkoming door Jean-Pierre Van Baelen, voorzitter van Verso

19.15 Videoboodschap: Vlaamse partijvoorzitters over de uitdagingen van sociale ondernemingen
19.20 Toespraak door Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering
19.40 Videoboodschap: Vlaamse opiniemakers over de meerwaarde van sociale ondernemingen
19.45 Prof. Marc Jegers (VUB): ‘Is het nu (a)sociaal ondernemen of ondernemen?’
20.05 Videoboodschap: Vlaamse partijvoorzitters over hun engagement voor sociale ondernemers
20.10 Walkingdinner

Contactpersoon: Tobias Lancsweert (communicatieverantwoordelijke): 0498/62.27.31

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de
intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in
Vlaanderen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de
gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector en de sector
van de aangepaste tewerkstelling.

