Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit: werkgevers en werknemers ondernemen actie
voor duurzaam loopbaanbeleid en wendbare organisaties
Brussel, 8 juni 2018
Vandaag ondertekenden werkgevers en werknemers uit de social profit na anderhalf jaar
onderhandelen een nieuw sociaal akkoord met de Vlaamse regering. Verso, de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de social profit, waardeert het engagement van de Vlaamse regering om
budget vrij te maken voor onder andere de koopkracht van de werknemers en capaciteitsuitbreiding.
De werkgevers engageren zich ook om te investeren in de werkbaarheid van de jobs, opleiding van
personeel en wendbare organisaties.
Met het akkoord zien de medewerkers in de social profit hun koopkracht vooruitgaan, onder meer
dankzij een volwaardige 13de maand en de versterking van de tweede pensioenpijler. Een goede zaak,
want een aantrekkelijke verloning maakt deel uit van de attractiviteit van de jobs in de social profit.
Naast de investeringen van de overheid in koopkracht en capaciteitsuitbreiding hebben de sociale
partners onderling ook afspraken gemaakt voor een toekomstgericht ondernemingsbeleid.
Ann Gaublomme, directeur Verso: “De social profit staat de volgende jaren voor de uitdaging om
duizenden vacatures in te vullen. Het aantrekken en behouden van elk talent in de social profit is
daarom prioritair. Daarnaast werken sociale ondernemingen steeds meer op maat en op vraag van de
cliënt waardoor zij zich wendbaar en flexibel moeten opstellen. Werkgevers en werknemers slaagden
erin afspraken te maken over bijvoorbeeld flexibiliteit en de combinatie werk-gezin.”
De werkgevers in de social profit verwachten wel dat dit akkoord een opstap kan zijn naar een
volgehouden investering in een sterke social profit. Verso verwijst hierbij onder meer naar de
voorstellen in de eisenbundel ‘Talent gezocht voor de social profit. Een duobaan voor beleid en
onderneming’ en de dringende noden op vlak van innovatie en ondernemerschap.

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, het onderwijs en de sector van de aangepaste
tewerkstelling.
Vandaag zorgen 14.800 private en publieke vestigingen in de Vlaamse social profit voor 385.500
arbeidsplaatsen. Deze ondernemers zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste van mens en
maatschappij.

