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De socioculturele sector verenigt 
organisaties uit 13 deelsectoren 
die zich inzetten voor een 
inclusieve, democratische, sterke 
en versterkende samenleving. Zij 
nemen verschillende taken op in 
de samenleving waarvoor ze vaak 
beroep kunnen doen op financiële 
ondersteuning vanuit verschillende 
overheidsniveaus.

DE SOCIOCULTURELE 
SECTOR
IN VLAANDEREN

Sociare is de werkgeversfederatie van de 
socioculturele sector en vertegenwoordigt de 
werkgevers van Paritair Comité 329.01 en 
329.03 (94% & 6% van ons ledenaantal)
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Sociare hield in 2019 een 
grootschalige bevraging bij 
haar leden.

Enkele conclusies die we daaruit 
trokken over de noden van de 
sector kan je hierna lezen.



DRUK, DRUKKER, DRUKST:

WERKDRUK  
IN STIJGENDE LIJN
In onze bevraging geeft maar liefst 78% van de werkgevers  
aan dat de werkdruk in hun organisatie de laatste vijf jaar  
is gestegen.

Daarvoor zien we 3 mogelijke verklaringen:

1. Het takenpakket neemt in omvang toe

Bijna 60% van de organisaties geven aan dat de stijging van de 
werkdruk te wijten is aan een uitbreidend takenpakket. Organisaties 
moeten binnen dezelfde enveloppes steeds meer verwezenlijken. 
Beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid en haar agentschappen 
zijn lijviger en gedetailleerder dan ooit.

2. De complexiteit groeit 

Meer dan 70% van de organisaties geven aan dat de taken die ze uitvoeren 
steeds complexer worden. Dat komt niet alleen doordat de problematieken 
bij de doelgroepen waar socioculturele spelers mee werken steeds 
ingewikkelder worden (denk bijvoorbeeld aan mensen in armoede of 
werklozen). Ook de transparantie van de regelgeving kan veel beter.

3. De budgetten volgen niet

De voorbije legislaturen zijn de budgetten in verschillende sectoren via de 
kaasschaaf of directe vermindering gedaald. De Vlaamse gesco-regularisatie 
nam al automatisch 5% af van het budget van organisaties. Voor sommige 
organisaties verdwenen de budgetten volledig. De druk om nieuwe 
middelen te vinden verklaart ook deels de verhoogde werkdruk.



In het toekomstig beleid…

• is de regelgeving transparant.  
Criteria voor subsidiëring zijn duidelijk en de 
middelen voorspelbaar

• houdt de voorziene financiering beter 
rekening met het takenpakket. De basis van 
de financiering is structureel en duurzaam

• bestaat de rapporteringsverplichting uit enkel 
het strikt noodzakelijke. Verantwoording 
van financiering gaat hand in hand met 
vertrouwen

IDEEËN VOOR  
MINDER WERKDRUK



SECTOR ONDERNEEMT (MAAR 
MET DE HANDEN OP DE RUG GEBONDEN)

De ondersteuning van de socioculturele sector gebeurt - in tegen-
stelling tot de meeste andere sectoren binnen de social profit – via 
enveloppe-financiering. Organisaties zoeken en ontwikkelen 
daarom meer en meer eigen middelen: gemiddeld gaat het om 
33% van hun inkomsten. 30% van de werkgevers zag daardoor 
hun financieel eindresultaat verbeteren. Een derde zag echter de 
inkomsten terugvallen, vooral omwille van een dalende structurele 
financiering vanuit de overheid. 

We zien op dat vlak 2 pijnpunten:

1. Instrumentarium voor ondernemerschap:  
niet toegankelijk voor de sector 

Terwijl vanuit verschillende beleidsdomeinen organisaties worden aange-
moedigd om meer in te zetten op eigen activiteiten en het aanboren van 
eigen inkomsten, is het opvallend dat de basisinstrumenten voor onder-
nemerschap niet toegankelijk zijn voor socioculturele organisaties. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de KMO-portefeuille of de innovatieprojecten 
binnen VLAIO.

2. Concurrentie in plaats van partnerschappen

De Vlaamse overheid geeft ook vaak tegenstrijdige signalen. Zo eist ze 
kwaliteitsvolle tewerkstelling en sluit ze akkoorden over de loon- en arbeids-
voorwaarden binnen de social profit, waaronder de socioculturele sector 
(VIA), maar brengt ze vervolgens dezelfde organisaties in concurrentie met 
organisaties die deze voorwaarden niet moeten volgen. 

Het is ook opvallend vast te stellen dat – ondanks het principe van markt-
werking – daar waar de sector zelf initiatief neemt, de overheid dit vaak 
kopieert in eigen beheer in plaats van te ondersteunen. De oprichting van 
dienstverlener Scwitch of het ontwikkelen van een aanbod taalondersteu-
ning vanuit VDAB zijn treffende voorbeelden. 



In het toekomstig beleid…

• is de KMO-portefeuille open voor 
organisaties uit de socioculturele sector

• zijn de innovatieprojecten bij VLAIO 
toegankelijk voor de sector

• worden socioculturele organisaties als 
partner betrokken bij de uitvoering van 
maatschappelijk opdrachten, niet als 
onderaannemer

IDEEËN VOOR  
STERKER 
ONDERNEMERSCHAP



SOCIOCULTURELE ORGANISATIES EN HUN  

ROL ALS WERKGEVER
Socioculturele organisaties vervullen een reeks van maatschappe-
lijke rollen, maar zijn ook werkgevers zoals elke onderneming in 
België. Zij hebben verplichtingen ten aanzien van hun werknemers 
en zijn gebonden aan nationale en sectorale regelgeving.

Ze botsen daarbij op 3 grote hindernissen:

1. De afstemming tussen beleids-specifieke  
en sectorale regelgeving is niet optimaal

Als mede-penhouder van het Vlaams interprofessioneel akkoord bepaalt de 
Vlaamse overheid in sterke mate mee de arbeidsvoorwaarden in de sector. 
Toch geven bijna 60% van onze bevraagde lidorganisaties aan dat ze 
vinden dat de subsidiekaders onvoldoende rekening houden met de werke-
lijke kosten. 

Werkgevers in de sector die gefinancierd worden door Vlaamse regelgeving 
zijn onder andere gebonden aan barema’s en het toekennen van arbeids-
vrijstellingsdagen. Het verloop in de sector is laag en de anciënniteit 
neemt toe. Dit duidt op een goed personeelsbeleid, maar vertegenwoordigt 
ook een stijgende personeelskost.

De maatstaf in personeelssubsidies blijft nog te vaak een jonge, laag 
ingeschaalde werknemer. 

2. De toegang tot Vlaamse instrumenten  
voor personeelsondersteuning ontbreekt

WERKZOEKENDEN: Er is een nieuw kader voor werkervaring, dat een veel-
heid aan oude maatregelen die opleiding en tewerkstelling in de volledige 
social profit ondersteunen vervangt. Het nieuwe kader voorziet jammer 
genoeg onvoldoende mogelijkheden om bepaalde doelgroepen te 
ondersteunen.



OUDEREN: De ondersteuning voor oudere werknemer loopt niet gelijk met 
de profitsectoren. Oudere werknemers kunnen daar rekenen op aanzienlijke 
premies en kortingen, maar voor dezelfde profielen ontvangen socio culturele 
organisaties geen aanwervingssubsidie of lastenverlaging.

NIET-BELGISCHE WERKNEMERS: De socioculturele sector is ook één 
van de meest diverse sectoren in Vlaanderen. Enkel de bouw, landbouw 
en diensten cheque-sector hebben meer werknemers van niet-Belgische 
afkomst. Toch zijn de instrumenten om hiermee om te gaan afgebouwd door 
de afschaffing van het beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname (EAD).

3. VIA: coördinatie kan beter

Bij de uitwerking VIA-akkoorden merken we dat de coördinatie binnen 
de Vlaamse administratie moeizaam loopt, zeker voor een sector zoals 
de onze die bijna elk beleidsdomein raakt. Gegevens delen loopt stroef en 
regelmatig wordt regelgeving gewijzigd zonder rekening te houden met de 
daaraan verbonden sociale tripartite afspraken.



In het toekomstig beleid…

• houdt de financiering rekening 
met de verplichtingen in loon-en 
arbeidsvoorwaarden die mede door de 
Vlaamse overheid worden opgelegd

• worden ingroeibanen ingezet om 
doelgroepen een werkervaring van 2 jaar in 
de social profit te geven

• is de doelgroepvermindering voor oudere 
werknemers ook open voor socioculturele 
werkgevers

• wordt er voorzien in een vervangend 
instrument voor het EAD-beleid

• wordt de nodige ondersteuning voorzien 
om ook na het sluiten van sociale akkoorden 
de correcte opvolging te verzekeren

IDEEËN VOOR
OPTIMAAL 
WERKGEVERSCHAP





…  de socioculturele sector de rol 
van hefboom te laten vervullen 
in het realiseren van een 
inclusieve, democratische, sterke 
en versterkende samenleving. 
De overheid dient er over te waken 
dat de hefboomfunctie niet wordt 
overbelast.

CONCLUSIE
WIJ PLEITEN  
ERVOOR OM…

Sociare stelt zich op als partner van 
de verschillende overheden om het 
ondernemerschap en werkgeverschap  
in de socioculturele sector te versterken.

Meer informatie?
Veerle Huwé – directeur Sociare
veerle@sociare.be
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