Duiding bij Voka-voorstellen meer dan een detail!
Verso, de Vlaamse werkgeversorganisatie voor socialprofitondernemingen, waardeert de duiding die
Voka vandaag aanbracht bij haar open brief in een aantal Vlaamse kranten. In haar antwoord op
minister Jo Vandeurzen lezen wij een gedeelde bekommernis om investeringen in de brede social
profit.
Verso wijst erop dat we elkaar op dit vlak ook al hebben gevonden in de Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen, waar we samen met de andere sociale partners steeds opgeroepen hebben om de
globaliteit van de maatschappelijke en socio-economische uitdagingen van vandaag én morgen op
een grondige manier in beeld te brengen en op een doordachte manier aan te pakken binnen een
budgettair kader dat mikt op structureel gezonde overheidsfinanciën binnen een realistisch tijdspad.
Nu het zomerreces op zijn einde loopt, wordt de discussie over het ontwarren van belangrijke
politieke knopen hernomen. Ook binnen de socialprofitsectoren, die ressorteren onder een brede
waaier aan beleidsdomeinen en –niveaus, kent iedereen ongetwijfeld veel noden of thema’s waar
cruciale hervormingen vereist zijn om een warme en welvarende samenleving op een hoog niveau te
vrijwaren. We kunnen er ongetwijfeld allemaal over eens zijn dat een beleid dat niet blind bespaart,
maar zorgt voor essentiële investeringen in burgers en ondernemingen, in infrastructuur, in
onderzoek en ontwikkeling het beste is voor de toekomst van Vlaanderen.
De Vlaamse social profit mag hierbij zeker niet over het hoofd gezien worden, ongeacht of het nu
gaat om investeringen in zorg en welzijn, cultuur, jeugd en sport of werk en sociale economie. Deze
hoogstnoodzakelijke investeringen zijn niet enkel maatschappelijk relevant, ze leveren ook een
wezenlijke bijdrage aan de economische bedrijvigheid door de sterke wisselwerking tussen de
diverse activiteitstakken binnen ons economische weefsel.
Overleg en draagvlak tussen alle actoren zijn een kritische succesfactor om beleidsmatig de koers uit
te zetten voor de toekomst. Verso en haar ledenfederaties wensen hier alvast graag constructief aan
mee te werken.
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