De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale
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Verso kant zich tegen nieuwe superstructuur voor beheer middelen sociaal
beleid
Brussel, 21 januari 2014
In zijn openingstoespraak als voorzitter van de Serv pleitte gedelegeerd bestuurder van Voka Jo
Libeer vandaag namens de sociale partners voor een extern verzelfstandigd agentschap ‘Beheer
Sociaal Beleid’ dat alle Vlaamse middelen voor het sociaal beleid zou beheren. Als samenstellende
partner van de Serv ziet Verso zich genoodzaakt te reageren. Verso, de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de social profit, betwijfelt de meerwaarde van zo’n bovenstructuur.
Toen dit voorstel voor het eerst op tafel kwam binnen de Serv heeft Verso al haar voorbehoud
overgemaakt aan de overige sociale partners. Verso vreest dat een overkoepelend agentschap dat
toeziet op het beheer van alle sociale middelen een bijkomende administratieve last zal blijken. Deze
superstructuur zal bovendien niet bijdragen aan de homogeniteit van bevoegdheden, de
universaliteit van de Vlaamse begroting en bestuurlijke transparantie. Beter zou zijn om de sociale
partners en de kernactoren bij het beleid te betrekken binnen de verzelfstandigde beheerstructuren
in de verschillende beleidsdomeinen van het sociaal beleid. Inhoudelijke afstemming over de
domeinen heen is uiteraard belangrijk. Maar dat is nu al mogelijk binnen het VESOC-overleg tussen
de sociale partners en de overheid. Wat is dan de meerwaarde van een extra beheerstructuur?
De overige punten die Jo Libeer als voorzitter van de Serv aanhaalde kan Verso wel ten volle
onderschrijven. In het kader van de bevoegdheidsoverdrachten uit de zesde staatshervorming is het
een goede zaak dat de Serv de Vlaamse beleidsmakers informeert over het standpunt van de sociale
partners over belangrijke keuzes in het kader van het doelgroepenbeleid, het vormingsbeleid, de
kinderbijslag, dienstencheques, controle en opvolgen van werklozen, distributienettarieven, …
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