De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert achttien
federaties, actief in de gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector, het
onderwijs en de sector van de aangepaste tewerkstelling. Samen staan zij in voor 14.000
private en publieke vestigingen en 372.000 arbeidsplaatsen.

Klaartje Theunis wordt nieuwe voorzitter Verso
Brussel, 21/01/2015
Op een feestelijke viering in Brussel draagt em. prof. Wim Moesen vandaag de voorzittershamer van
de bestuursorganen van Verso over aan Klaartje Theunis. Mevrouw Theunis is sectorcoördinator
ouderenzorg bij Zorgnet Vlaanderen, een van de 18 federaties van Verso. Zij kreeg op 19 november
een mandaat voor vier jaar van de Algemene Vergadering van Verso. Jean-Pierre Van Baelen,
algemeen directeur van Olo vzw, zal haar bijstaan als ondervoorzitter.
Een constructief en vruchtbaar voorzitterschap
Wim Moesen geeft de fakkel door na twee termijnen als voorzitter. Hij nam in 2006 over van
ererector Roger Dillemans, die de voorzittersstoel bekleedde sinds de start van de organisatie in
1997. Professor Moesen mocht in 2007 als voorzitter de metamorfose van het vroegere VCSPO naar
het huidige Verso inluiden en was er ook bij toen Verso in 2012 15 kaarsjes uitblies in aanwezigheid
van vele medestanders en pioniers van het eerste uur.
Het voorzitterschap van professor Moesen werd gekenmerkt door een sterke groei van de sectoren
binnen de social profit. Terwijl de brede social profit in 2006 nog 320.000 arbeidsplaatsen telde
(15,7% van de Vlaamse tewerkstelling), was dit aantal tegen 2013 al gestegen tot 372.000
arbeidsplaatsen (17%). Tijdens de afgelopen acht jaar was professor Moesen bovendien getuige van
een sterke professionalisering binnen de brede socialprofitsector en zag Verso mede door zijn
constructieve bemiddeling haar positie in het sociaal overleg versterkt worden.
Nieuwe uitdagingen voor sociale ondernemers
Maar ook vandaag zijn er nog veel uitdagingen waarop de nieuwe voorzitter met haar team passende
antwoorden zal zoeken. Klaartje Theunis: “Het sociaal overleg in Vlaanderen maakt zich op voor een
grondige face lift, met een vernieuwd VESOC, een nieuwe samenstelling van de VDAB en een nieuwe
overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het is belangrijk dat dit
geactualiseerd overleg voldoende rekening houdt met het gewicht van de social profit binnen de
Vlaamse economie. Ook de implementatie van de zesde staatshervorming en de context van de
krimpende budgetten zal alle creativiteit vergen van de socialprofitsector. Tot slot wil ik met onze
partners binnen Verso inzetten op de samenwerking over sectoren heen met het oog op een meer
geïntegreerde en cliëntgerichte dienstverlening.”
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