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 Voorwoord 

2013 was een schakeljaar. Enkele jaren geleden startten we immers een denkproces 
over de toekomstige organisatie van Sociare, gevoed door een denkdag met het team 
en het Bureau, een reflectiegroep en de viering van 20 jaar Sociare.

Dat proces leidde tot een grondige wijziging van de manier van inspraak van de leden 
en de besluitvorming in de bestuursorganen. Op 18 juni 2013 hebben we een en ander 
geformaliseerd met een aanpassing van de statuten en een vernieuwd huishoudelijk 
reglement. 
Op 19 november 2013 volgde het sluitstuk, tegelijk het startmoment van de nieuwe 
organisatie van Sociare. De leden verkozen op basis van een nieuwe procedure 
een nieuw bestuur. En voor de eerste keer kwam er een Dagelijks Bestuur, met de 
voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en het directie-duo. 
De Raad van Bestuur is voortaan niet alleen samengesteld met een evenredige 
vertegenwoordiging van de deelsectoren maar ook van kleine, middelgrote en grote 
organisaties. Hij kan zich focussen op de beleidsmatige en strategische kwesties, 
intern en extern qua belangenbehartiging. Het Dagelijks Bestuur doet de operationele 
opvolging van de organisatie. Voor de opvolging van de externe belangenbehartiging, 
binnen het kader bepaald door de Raad van Bestuur, is er voortaan een Commissie 
Sociaal Overleg. Die bestaat uit de actieve leden van de delegatie voor de externe 
belangenbehartiging. 

Nu de formele organen omgezet zijn volgens de aanbevelingen, schakelen we over 
naar de andere aspecten van het denkproces, met onder andere de actieradius en de 
toekomstdromen voor Sociare. Uitdagingen die ervoor moeten zorgen dat Sociare 
innovatief de vinger aan de pols houdt. 
Voor 2014 hebben we enkele concrete plannen. Tegen het einde van 2014 willen  
we de verschillende aanbevelingen omzetten in een concreet meerjarenplan met 
concrete timing. 

Over de ‘externe uitdagingen’ leest u meer in dit jaarverslag. 
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Acties 2013 – plannen 2014

1 COMMUNICATIE: interne en externe communicatie van Sociare

Onderzoek naar doelstellingen en (hulp)middelen: bv. hoe brengen we de voor de leden nuttige 
informatie. 
2013:  • Start gebruik modelmail aan nieuwe leden en nieuwe contactpersonen met bijhorend  

 wegwijsschema dienstverlening.  
• Verspreiding folder aan potentiële leden i.k.v. contactsessies. 
• Leden geven voortaan via ledenportaal op wie de uitnodigingen van de vormingen krijgt
• Automatisering inschrijving vormingen.  

2014: • Lancering nieuwe website met bijhorende mailings, sociale media en nieuwe structuur  
 E-zine

2 Verdere professionalisering van het team: consulenten experts in dienstverlening en 
belangenbehartiging 

Consulenten werk(t)en zich verder in in de verschillende deelsectoren. Consulenten doen zo 
mogelijk de consulting en procesbegeleiding in hun deelsector(en), om er de praktijk, de werking, 
de (on)mogelijkheden en de noden te zien.  
Zij volg(d)en (pro)actief vergaderingen en dossiers in de confederaties (unisoc, Verso, BCSPO), 
paritaire comités en fondsen op.

3 Kwaliteitsbewaking in de dienstverlening 
Crm-systeem: 
2013:  ingebruikname voor uitnodigingen voor vormingen en mailings. 
2014:  verdere ontwikkeling en optimalisering van het crm- en facturatie-systeem. 

Klantentevredenheid: Sociare streeft naar een maximale ledentevredenheid door:
  • blijvend verbeteren van Sociare-vorming en ondersteuning van netwerking door  

 vorming consulenten, opvolging evaluaties, opzetten  nieuwe vormingen, technische  
 ondersteuning en gericht bekendmaken van het aanbod. 

2013:  • onderzoek naar vormingen voor kleinere organisaties, bv. aansluiten bij initiatieven in de  
 deelsectoren. 
• gericht bekendmaken van vormingsaanbod zodat leden weten dat ze op Sociare kunnen 

steunen voor vormingen. Dat elke vormingsbehoefte of –vraag rond tewerkstelling bij 
Sociare terechtkomt

2014:  • onderzoek als input voor optimalisatie: wie bereiken we in de dienstverlening?  
 Samen met de input uit de Werkgeversbarometer 329 houden we de vinger aan de pols in  
 het aanbod van onze vormingen en dienstverlening.
• opmaak klachtenprocedure 

Actieradius van Sociare: acties 2013 en verder
• ‘visionair’ zijn: evoluties op de arbeidsmarkt blijven opvolgen. O.a. HIVA-onderzoek ivm 

stromen in de sector 
• ondersteuning bieden aan leden en deelsectoren in wijziging en herstructurering
• leden ondersteunen ikv overheidsopdrachten, ism Verenigde Verenigingen en 

sectorfederaties
• instrumenten en modeldocumenten actualiseren en ontwikkelen.  

Modeldocumenten vertalen.
2013:  • ondersteunen van beleid mbt menselijke relaties, leiderschap en organisatie: 

- inspirerende spreker op AV mei 2013 
- aanbevelingen HIVA-onderzoek omzetten in acties, ondersteund vanuit fonds 

risicogroepen
- actief meewerken aan Verso-project ‘ondersteuning medewerkersbeleid’  

(opdracht Verso vanuit VIA4)
- D-babbel in Brussel, Boeiende babbels voor jeugdsector, lerend netwerk deelnemers 

ActuaPlus 
• start denkgroep over het nieuwe werken in socioculturele organisaties en bijhorend 

lerend netwerk
2014:  • evalueren, bijsturen en activeren lerend netwerk organisaties met > 50 werknemers  

 en bijhorend forum. Opstart lerende netwerken met andere organisaties.
• Studiedag organisatievormen als startpunt voor verdere denkoefening
• verdere ondersteuning leden ikv btw door samenwerking met externe partner
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Acties 2013 – plannen 2014

4 Sociare als ledenorganisatie: ledenbinding en ledenwerving

• Macht van het getal uitspelen. Bepaalde zaken ikv werkgeverschap en het tewerkstellen 
van personeel goedkoper maken.  2013-2014: verder onderzoek naar mogelijkheden in dit 
verband

• 2013: contactsessies potentiële leden

5 Optimalisatie inspraak van de leden: opgenomen in proces toekomstige  
organisatie van Sociare

2013:  • adviesverlening door leden aan RvB via thematische adviesgroepen. Eerste regionale  
 informatievergaderingen over sociale agenda.

2014:  • afspraken tussen Sociare en de sectorfederaties ivm samenwerking en rolverdeling,  
 rekening houdend met nieuwe evoluties

Najaar 2014:  
• start denkgroep: Dromen voor Sociare: toekomst in werkelijkheid,  
 met als resultaat meerjarenplan.

6 Raad van Bestuur: (kern)opdracht en rolverdeling met Bureau en staf: proces 
toekomstige organisatie van Sociare 

2013:  • Algemene Vergadering voorjaar en najaar: afronden proces hervorming samenstelling  
 Raad van Bestuur, oprichting Dagelijks Bestuur met duidelijke rolverdeling t.a.v. Raad van  
 Bestuur. En oprichting Commissie Sociaal Overleg, onderdeel van de RvB

7 Zorg voor de medewerkers: een voortdurende uitdaging

(Opvolgen van) functioneringsgesprekken, coachinggesprekken, taakverdeling, consulentendag, 
tweedaagse en wekelijks consulentenoverleg blijven hierbij centraal. 
2013:  • nieuwe invulling van het team. Door vermindering uitvoerend werk, pensionering en  

 wijziging uitdagingen en noden

8 Borging van kennis, informatisering en ledenbeheer

Verdere ontwikkeling en ingebruikname van het ledenbeheersysteem.  
Blijven optimaliseren van ict, website en e-zine, interne bevraging kennisbeheer voor optimalisatie.

9 Financieel beheer: op langere termijn plannen door meerjarenbegroting 

Opvolging via periodieke budgetcontrole en meerjarenbegroting ter ondersteuning van de 
langetermijnplanning. 
2014:  • herstructurering en uitklaring financiële processen vanuit de lessen uit het verleden en  

 met de uitdagingen voor de toekomst. 
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Advies

•	 Eerstelijnsadvies	via	 
telefoon en e-mail

Vragen over courante onderwerpen 
lossen we op via e-mail en telefoon.  
Die dienstverlening is gratis. 

In 2013 krijgen de consulenten 3489 
vragen via telefoon en e-mail. Dat is  
iets meer dan in 2012 (3452 vragen).

Het consulenten-team van Sociare is de motor van de dienstverlening.  
Dagelijks zetten zij zich samen in voor een optimale praktische ondersteuning  
van de leden. Dat resulteert in gewaardeerde service inzake het inzetten van  
medewerkers in en buiten dienstverband, in de vorm van:
• advies en info

- eerstelijnsadvies via telefoon en e-mail
- advies op maat 
- modellen en instrumenten
- website en SociarE-zine

• vorming 
• organisatie van netwerking

De top tien van de onderwerpen

1. arbeidsovereenkomsten  
(sluiten - beëindigen)

2. tijdskrediet, thematische verloven

3. vakantie, arbeidsvrijstellingsdagen

4. verloning en eindejaarspremie 

5. tewerkstelling oudere werknemers

6. arbeidsduur en flexibele tewerkstelling

7.
sociale maribel, 
werkgelegenheidsmaatregelen 

8.
soepel inzetten van medewerkers (o.a. 
25-dagenregel, studenten, vrijwilligers)

9. andere afwezigheden

10. vzw-wetgeving

2013 in de verschillende 
domeinen van Sociare
Ook in 2013 krijgen de leden professionele, sectorspecifieke dienstverlening 
in de vorm van eerstelijnsadvies, advies op maat, informatie via diverse 
kanalen, vorming en ondersteuning van netwerking. 
Daarnaast behartigen we de belangen van onze leden in de verschillende 
sociaaloverlegorganen. U krijgt hier een overzicht, met als afsluiter ‘Sociare: 
wie en wat?‘

1 Dienstverlening:  feiten en cijfers
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tijdspanne we de verschillende stappen 
zetten. Is er nood aan verdere bege-
leiding, dan maken we een offerte op. 
De intake is gratis, de begeleiding kost 
32 euro per uur. Zijn de vragen in het 
intakegesprek opgelost en komt er geen 
verdere begeleiding, dan gaat het om 
eenmalige consulting. 

Voor consulting en procesbegeleiding 
doen onze leden in 2013 91 keer een 
beroep op Sociare, dat is net evenveel  
als in 2012. 

De top vijf van de onderwerpen

1. arbeidsreglement 

2. overname/fusie 

3. arbeidsduur, flexibiliteit

4. werkgelegenheidsmaatregelen,  
sociale maribel 

5. soepele tewerkstellingsvormen 

•	 Advies	op	maat:	
 consulting en procesbegeleiding

Eenmalige consulting houdt in dat 
we samen met het lid bekijken hoe de 
wetgeving in de organisatie correct 
kan toegepast worden, bijvoorbeeld 
met betrekking tot een aanwerving, 
een ontslag, flexibele tewerkstelling, 
(aanpassingen van) het arbeidsregle-
ment, de vzw-statuten, de loonbarema’s, 
een geplande fusie, de invoering van een 
glijdend werkstelsel. 

Normaal volstaat daarbij één contact. 
Voor eenmalige consulting op verplaat-
sing rekenen we een forfaitaire kosten-
vergoeding aan van 27 euro. 

Bij procesbegeleiding gaat het om een 
complexere vraag zoals cao-onderhande-
lingen en gesprekken met de vakbonds-
afvaardiging, een fusie, collectief ontslag. 
In die gevallen bespreken we de vraag, 
zoeken we naar oplossingen en geven 
we de gewenste ondersteuning. In een 
intakegesprek gaan we na binnen welke 
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Website

De ledenwebsite, nieuwsberichten en 
SociarE-zines zijn belangrijke pijlers in de 
communicatie met onze leden. Opmer-
kingen en suggesties van leden, de actua-
liteit en vragen tijdens eerstelijnsadvies en 
consulting zorgen ervoor dat we de website 
voortdurend aanvullen en optimaliseren. 
Op de website is veel informatie vrij 
beschikbaar. Tot de toelichting, de tips 
en de modellen hebben alleen leden 
toegang.

Ook voor de website is 2013 een schakel-
jaar. Want achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe website. Die gaat 
in 2014 ‘live’. 
U krijgt dus nog een laatste keer een blik op 
de ‘oude’ Sociare-website. 
 
 

Modellen en instrumenten

Sectorspecifieke modeldocumenten 
De leden vinden op onze website een 
honderdtal modeldocumenten. Nieuwe 
en gewijzigde wetgeving en vragen 
tijdens de dienstverlening zorgen ervoor 
dat ook die rubriek op onze website 
continu aangepast wordt. De docu-
menten, waaronder verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en een arbeids-
reglement, zijn helemaal afgestemd op 
socioculturele organisaties.
Er zijn ook een aantal Franse vertalingen 
van onze modeldocumenten beschikbaar 
op onze website. Vooral interessant voor 
leden met een afdeling in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Instrumenten
Met diverse instrumenten spelen we 
niet alleen in op nieuwe regelgeving en 
evoluties in het sociaal overleg maar ook 

1 Dienstverlening:  feiten en cijfers
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op vragen van onze leden. 
De rekentools voor eindejaarspremie en 
voor via-middelen worden aangepast 
aan de nieuwe gegevens vanuit het 
sociaal overleg. 
Bij de nieuwe cao tijdskrediet lanceren 
we een tool om de leden te ondersteunen 
in het berekenen van de drempel en de 
‘vrije plaatsen’ op die drempel. 
We starten ook met het verspreiden van 
JouwTijd, een webbased tijdsregistra-
tiesyteem ontwikkeld met verschillende 
partners uit de sector. De opvolger dus 
van ons F-XL Werkregister. 

 Een overzicht van de tools  
voor onze leden:

tijdsregistratie-instrument JouwTijd en F-XL 
Werkregister

rekentool eindejaarspremie 2013 e.v.

rekentool via-middelen 2014 e.v.

registratie-instrument vormingen 2013–2014

tijdskrediet: instrument berekening drempel

Werkgeverszakboekje 
Ook in 2013 actualiseren we het werk-
geverszakboekje meermaals. Dat is een 
zakboekje voor directie en bestuurders, 
met een beschrijving van de rechten 
en plichten als werkgever, van bij (de 
voorbereiding van) de aanwerving tot 
de uitdiensttreding van een werknemer. 
Het bevat onder andere de actuele loon-
barema’s en een toelichting bij soepele 
tewerkstellingsvormen: 25-dagenregel, 
vrijwilligers, freelancers, studenten en 
kunstenaars. Leden vinden de geactuali-
seerde versie op onze website. 

Vormingen

Sociare organiseert praktijkgerichte, 
sectorspecifieke vorming. Als werkgevers-
organisatie integreren we er alle sectorale 
afspraken en aandachtspunten in.  
Het Sociare-consulententeam neemt de 
meeste vormingen voor zijn rekening. 
Voor niet-sociaaljuridische bijscholingen 
over bijvoorbeeld commerciële activiteiten, 
begrotingsbeleid en overheidsopdrachten 
doen we een beroep op externe deskun-
digen.
Ons aanbod van vormingen evalueren  
we voortdurend. De feedback door de  
deelnemers is daarbij van groot belang. 
In 2013 herhalen we verschillende 
vormingen en starten we ook met nieuwe. 

Leden op zoek naar een totaaloverzicht 
kunnen kiezen uit een ‘basiscursus kort’, 
een ‘snelcursus 329’ en de (achtdaagse) 
‘basiscursus 329’. Om de actualiteit op te 
volgen kunnen leden zich inschrijven op 
de (maandelijkse) ActuaPlus-sessies of de 
(halfjaarlijkse) Actua-infosessies. 

In 2013 geven we 7 keer een vorming op 
maat van een organisatie of sector. 

Een praktijkdag over ‘het nieuwe werken’ 
sluit 2013 af. Een geslaagde dag, met een 
inspirerende spreker en enkele praktijkvoor-
beelden van lidorganisaties. 
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1 Dienstverlening:  feiten en cijfers
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VORMINGEN 2013

Infosessies

Actua (6 sessies)

Workshops

Commerciële activiteiten (1sessie)

Begrotingsbeleid (4 sessies)

Werkgelegenheidsmaatregelen (2 sessies) -> NIEUW  

Jaarlijkse vakantie (2 sessies)

Vakbondsafvaardiging (2 sessies) -> NIEUW

Soepele tewerkstellingsvormen (2 sessies)

Sociale documenten (2 sessies)

Tijdskrediet (2 sessies)

Overheidsopdrachten (4 sessies) -> NIEUW

Arbeidsreglement

Mobiliteit (3 sessies) -> NIEUW

Eenheidsstatuut (3 sessies) -> NIEUW

Praktijkdag ‘Het nieuwe werken’ -> NIEUW

Basiscursus 329

Basiscursus 329 Voorjaar 2013 (1 sessie)

Basiscursus 329 Najaar 2013 (1 sessie)

Snelcursus 329 (2 sessies) 

Basiscursus kort (2 sessies) 

ActuaPlus (10 sessies)

Vorming op maat

Flexibele tewerkstelling en arbeidsroosters

Aanwerving - ontslag

Sectorspecifieke regelingen PC 329

Overgang organisatie naar fusieorganisatie in integratiesector

Kostenvergoedingen

Soepele tewerkstellingsvormen

Eenheidsstatuut



Bevordering van netwerking

Leden leren ook van elkaar. Sociare 
ondersteunt dat en organiseert netwerk-
sessies waarbij de nadruk ligt op erva-
ringsuitwisseling. 
In 2013 zijn er 4 middagsessies, over
• vrijwilligers (3 sessies) -> NIEUW
• werkhervatting (1 sessie) -> NIEUW
Tijdens “Achter de schermen van 
cultuurcentrum Hasselt” getuigen 
deelnemers over hun ervaringen bij het 
sluiten van een organisatie-cao. 

In het voorjaar van 2013 hernemen 
we de ‘Boeiende Babbel’ voor de 
jeugdsector plaats. De nieuwe start is 
voorafgegaan door een toelichting door 
het HIVA over de resultaten en aanbe-
velingen specifiek voor de jeugdsector 
uit het onderzoek naar ‘Instroom, 
doorstroom en uitstroom in de sociocul-
turele sector’. De deelnemers leggen de 
onderwerpen van de volgende Boeiende 
Babbels vast, in 2013: 
• arbeidsduur en flexibiliteit: infor-

matiemoment door Sociare, gevolgd 
door Boeiende Babbel over ‘Grenzen 
stellen en bewaken’

• Raad van Bestuur: samenstelling, 
taakverdeling en relatie met staf

• het nieuwe werken in praktijk 
Tijdens de babbels starten we vanuit 
de praktijk, een deelnemer getuigt over 
hoe het in haar/zijn organisatie gebeurt, 
en vervolgen we met een inspirerende 
uitwisseling. 

Het Lerend Netwerk Personeelsbeleid 
voor organisaties vanaf 50 werknemers 
komt in 2013 niet samen. Een nieuwe 
oproep wordt gelanceerd in 2014, na het 
verfijnen van het digitale forum. 

Op vraag van enkele directieleden van 
Brusselse organisaties start Sociare 
in 2014 met de ‘d-babbels’. Een vaste 
groep van tien deelnemers, met telkens 
een aangename ontvangst door een van 
hen die als gastheer/-vrouw optreedt. 
Ook in dit forum wisselen deelnemers 
ideeën en ervaringen uit over verschil-
lende thema’s die te maken hebben met 
organisatiebeheer en tewerkstelling van 
medewerkers. 

In het kader van de praktijkdag ‘het 
nieuwe werken in de socioculturele 
sector’ start ook een lerend netwerk  
met organisaties met ervaring in het 
‘nieuwe werken’.

Ten slotte start Sociare in 2013 op vraag 
van de ActuaPlus-deelnemers met 
een lerend netwerk. Na afloop van de 
(maandelijkse) ActuaPlus-sessie wisselt 
zo een vaste kern van deelnemers 
ideeën en ervaringen uit over verschil-
lende thema’s die hij zelf vastlegt en die 
te maken hebben met organisatiebeheer 
en tewerkstelling van medewerkers.
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2 Belangenbehartiging:  
sociale agenda 2013

2. Cao’s sectorpensioen (PC 329.01)

Op 11 februari ’13 sluiten we in PC 329.01 
een cao over de bijdrage 2013 van de 
werkgevers aan het sectorpensioen. 
Ze bedraagt gemiddeld 0,24%, met een 
inning in het 3de en 4de kwartaal van 
0,48%. De vrijstellingen kunnen voortaan 
enkel nog voor de organisaties die in de 
voorbije jaren een vrijstelling vroegen. 
Voorwaarde blijft dat zij voor 15 april hun 
actuarisattest aan het fonds bezorgen. 
Op 11 juni ’13 sluiten we (ook in PC 
329.01) een cao over de pensioentoezeg-
ging aan de werknemers met betrekking 
tot het jaar 2012. 

3. Onderhandelingen cao  
barema-anciënniteit (PC 329.01)

Eind 2012 sloten we met de vakbonden 
een cao eindejaarspremie. Het resul-
taat van moeizame onderhandelingen. 
Sociare gaat daarbij akkoord om in 2013 
onderhandelingen te starten over een 
vakbondsvoorstel van cao over barema-
anciënniteit.  
Na een eerste vakbondsvoorstel legt 
Sociare een eigen voorstel van cao op de 
onderhandelingstafel. Het resultaat van 

Thema’s in PC 329.01,  
PC 329.03 en PC 329.00
1. Barema-cao’s via-sectoren  

(PC 329.01)

In de marge van de onderhandelingen 
over het Vlaams Intersectoraal Akkoord 
2011-2015 (VIA4) ondertekenden Sociare 
en de vakbonden in 2011 een protoco-
lakkoord, met de afspraak onderhan-
delingen te starten over barema-cao’s 
voor de via-deelsectoren zonder derge-
lijke cao. Doel is voor die sectoren de 
baremastructuur die o.a. geldt voor de 
sector van het sociaal-cultureel werk, 
in te voeren, tenzij objectieve redenen 
aantonen dat een aangepaste barema-
structuur nodig is. 
In samenspraak met de betrokken 
bestuurders en leden deed Sociare in 
2012 cao-voorstellen voor de deelsec-
toren cultuurspreiding, milieu en sport-
federaties. In 2013 volgde een voorstel 
van cao voor de deelsector beroepsoplei-
ding. Het uitgangsprincipe is een conso-
lidatie van de bestaande loonbarema’s
We ronden in 2013 de onderhande-
lingen af, met barema-cao’s voor alle 
vernoemde deelsectoren. 

Ook 2013 kent hoogtes en laagtes op het vlak van sociaal overleg. Met verschillende 
voorstellen van cao’s willen vakbonden bijkomende regels opleggen en voordelen 
bedingen. Ze miskennen vaak de realiteit in de sector. Tijdens de onderhandelingen 
proberen we dat duidelijk te maken en doen we dan ook tegenvoorstellen. Het voorjaar 
van 2013 kondigt zich opnieuw problematisch aan, maar na enkele vergaderingen en 
informele ontmoetingen komen we tot een overeenkomst over onder andere een cao 
tijdskrediet, en tot akkoorden in het maribelfonds en het fonds risicogroepen. 
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een bevraging bij de leden tijdens onze 
‘ronde van Vlaanderen’. Maar de kloof is 
groot. De vakbonden leggen een nieuw 
voorstel op tafel, dat echter een stap terug 
is ten opzichte van hun eerste voorstel. 
De onderhandelingen lopen nog.

4. Cao eindejaarspremie (PC 329.01)

In het VIA4 kwamen vakbonden, werk-
gevers en Vlaamse Regering overeen 
de eindejaarspremie ‘in de richting van 
een 13de maand’ te verhogen, in 2012 en 
nogmaals in 2013. In de loop van 2013 
blijkt dat de via-middelen het mogelijk 
maken om de eindejaarspremie extra op 
te trekken. Na technische werkgroepen 
en onderhandelingen bereiken we in het 
najaar een principeakkoord. De timing zit 
niet zo goed. In december pas krijgen we 
groen licht van de Vlaamse Regering.  
En pas dan kunnen we de cao sluiten en 
alles bekendmaken aan de organisaties. 

5. Cao tijdskrediet (PC 329.00)

In 2011 en 2012 veranderde het wettelijk 
kader voor tijdskrediet. De federale regering 
wijzigde de kb’s en de Nationale arbeids-
raad volgde met een nieuwe cao nr. 103. 
In 2013 passen we de sectorale regeling 
aan. Sociare, Cessoc (onze Franstalige 
zusterorganisatie) en de vakbonden 
sluiten op 27 juni 2013 in PC 329.00 een 
cao. Ze vervangt de bestaande sectorale 
regeling en breidt het recht op tijdskrediet 
in onze sector uit met: 
• een recht op voltijds, halftijds en 1/5 

tijdskrediet van 36 maanden op basis 
van de eerste vier motieven vermeld  
in cao nr. 103 

• een recht op een 4/5 landingsbaan 
vanaf 50 jaar mits 28 jaar loopbaananci-
enniteit (en twee jaar in de organisatie) 

De limiet (‘drempel’) voor gelijktijdige 
opname van tijdskrediet blijft 10%. 
Wepplussers en dsp’ers met een anciën-
niteit van minder dan een jaar, werkne-
mers met een studentenovereenkomst 
of tewerkgesteld in het kader van de 
25-dagen regel tellen niet mee voor  
het bepalen van de limiet. Via (een 
aanpassing van) het arbeidsreglement  
of een organisatie-cao kan men een  
hogere limiet vastleggen. 
Sociare lanceert een instrument voor  
de berekening van de drempel. 

De regel blijft dat directiepersoneel de 
goedkeuring nodig heeft van de werk-
gever om in tijdskrediet te kunnen gaan. 
De cao is van toepassing op de organisa-
ties onder PC 329.01 en de organisaties 
onder PC 329.03 die bij de RSZ inge-
schreven zijn op de Nederlandse taalrol. 
Ook de sectorale regeling voor sociocul-
turele organisaties op de Franse taalrol  
is aangepast. 

6. Cao vormingsinspanningen  
2013-2014 (PC 329.01) 

In 2013 sluit Sociare met de vakbonden 
in PC 329.01 een cao vormingsinspan-
ningen voor 2013 en 2014. Die cao kadert 
in de verplichting opgelegd door de 
Generatiepactwet en het kb van 11 oktober 
2007. De globale vormingsinspanning 
moet minstens 1,9% van de loonmassa 
bedragen (gemeten op basis van de sociale 
balansen). Daartoe moeten alle sectoren 
een cao sluiten, met als een van de moge-
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lijkheden een verhoging van de partici-
patiegraad aan vorming met 5%. 
De cao is een voortzetting van het 
bestaande systeem. Niet veel nieuws voor 
organisaties dus, behalve een verhoging 
van de collectieve vormingstijd. 
Ook voor 2013-2014 helpen we onze 
leden met een registratie-instrument.  

7. Cao vormingsinspanningen 2013 
(PC 329.03) 

Ook in PC329.03 sluit Sociare een cao 
vormingsinspanningen, maar voorlopig 
enkel voor het jaar 2013. Op het niveau 
van de organisatie geldt een collectieve 
vormingstijd. De werkgever kent de 
nodige tijd toe om de deelname van de 
werknemer aan de in dat vormingsbeleid 
voorziene opleidingen mogelijk te maken, 
en waakt over een billijke verdeling over 
alle categorieën van werknemers. 

8. Functieclassificatie en barema’s 
ontwikkelingssamenwerking  
(PC 329.03)

Na een vraag vanuit de deelsector ontwikke-
lingssamenwerking onder PC 329.02 gingen 
de leden van Sociare eerder al akkoord met 
een functieclassificatie voor die deelsector 
onder PC 329.03 en met het opstarten van 
onderhandelingen over barema’s, samen met 
PC 329.02.
Daarbij zijn natuurlijk de omstandigheden 
en de financiering van de betrokken ngo’s 
van cruciaal belang. Feong en Sociare onder-
zoeken de mogelijkheden, verschillende 
werkgroepen met betrokken leden komen 
samen. In PC 329.03 lichten ngo-federatie en 
Acodev de financiële situatie van de orga-
nisaties en de daaraan verbonden mogelijk-
heden van barema’s toe. Ze vragen andere 
manieren van barema-opbouw, anders dan 
op basis van anciënniteit. De onderhande-
lingen lopen door in 2014. 

Cao-overzicht

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 tot vastlegging van de  
loonvoorwaarden in sector beroepsopleiding
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 tot vastlegging van 
de loonvoorwaarden in de sector van de cultuurspreiding
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 tot vastlegging van de loonvoorwaarden 
in milieusector
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2013 tot vastlegging 
van de loonvoorwaarden bij de sportfederaties
Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een 
eindejaarspremie 
Fonds tweede pensioenpijler 329.01: cao van 11 februari 2013 bijdragebepaling 2013
Fonds tweede pensioenpijler 329.01: cao van 11 juni 2013, pensioentoezegging 2012
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter bevordering van de werkgelegenheid 
en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2013 over vorming
Collectieve arbeidsovereenkomst van  27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 
juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landings-
banen, en inzake het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturele sector

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2013
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VSPF, Sociale fondsen,  
VIVO en if-ic
1. VSPF 

Vzw Vlaamse Social Profit Fondsen 
(VSPF) overkoepelt de Vlaamse social-
profitfondsen. Voor onze sector: het 
Fonds risicogroepen, het Socialemari-
belfonds 329.01 en het Fonds 329.01 voor 
aanvullende financiering 2de pensioen-
pijler. Daarnaast heeft ze een structu-
rele samenwerking (ook wat betreft 
personeel en organisatie) met VIVO, het 
Vlaams instituut voor Vorming en Oplei-
ding in de socialprofitsector. 
VSPF vormt samen met de koepels van 
de federale en bicommunautaire fondsen 
(FE.BI) en de Franstalige fondsen 
(APEF), met de dienstverlenende koepel 
(Vesofo), en met VIVO, if-ic (zie verder) 
en Selv (studiedienst LBC-non-profit) 
“het huis” aan de Handelskaai in 
Brussel. Samen stellen zij ruim honderd 
mensen tewerk. 
In 2013 evalueert VSPF haar nieuwe 
werkingsstructuur en stuurt hem bij. 
Na de afgeblazen aankoop van een 
gebouw in de Jozef II-straat in Brussel 
kiest “het huis” voor een meer bescheiden 
aanpak. In 2013 verkent het de moge-
lijkheid van renovatie van het gebouw 
aan de Handelskaai en de aankoop van 
enkele verdiepingen van het gebouw 
Eolis aan de Sainctelette Square. Het 
laatste krijgt de voorkeur. De beslissing 
over de aankoop verschuift naar 2014.

2. Socialemaribelfonds 329.01

In het Socialemaribelfonds 329.01 zijn de 
toekenningen sinds 2012 voor onbepaalde 
tijd en is de gesubsidieerde tewerkstelling 

ook alleen mogelijk met arbeidsovereen-
komsten voor onbepaalde tijd. 
Jaarlijks wacht het beheerscomité van 
het fonds de financiële cijfers af om te 
beslissen over: 
• het maximale loonsubsidiebedrag 

per vte voor dat jaar, in functie van 
de loonindexering en de beschikbare 
middelen

• nieuwe en bijkomende toekenningen
• eventuele projecten
Om ruimte te geven aan het maribel-
fonds en omdat de beschikbare cijfers 
ons tot voorzichtigheid maanden, komen 
we met vakbonden overeen om een 
deel van de loonkosten van het project 
deeltijds leren deeltijds werken te laten 
dragen door het Fonds risico-groepen. 
Dat geeft ruimte voor een verhoging van 
het subsidieplafond en nieuwe toeken-
ningen.

 
3. Fonds risicogroepen en VIVO  

Sociare en de vakbonden beheren in het 
Fonds risicogroepen de 0,10% rsz-werk-
geversbijdragen voor risicogroepen van 
organisaties in PC 329.01 en PC 329.03 

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2013
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(Nederlandse taalrol bij de RSZ). In 2013 
zet het Fonds de bestaande acties voort: 
• tussenkomsten in opleidingen en 

projecten
• optimalisatie van de werksituatie
• taalondersteuning Nederlands op  

het werk voor anderstaligen
• deeltijds leren-deeltijds werken

Het HIVA beëindigde in 2012 het onder-
zoek over in- en uitstroom in de sector, 
uitgevoerd in opdracht van het Fonds 
risicogroepen. 
Loon blijkt niet het punt: het is nooit de 
enige reden voor ontslag. De grote uitda-
ging voor de sector: medewerkers in 
dienst houden door professioneel leiding 
te geven, te coachen en goed te commu-
niceren. Jongere medewerkers verdienen 
meer aandacht. Het HIVA beveelt aan 
de verschillende voordelen qua loon- 
en arbeidsvoorwaarden niet voor te 
behouden aan oudere werknemers. 
Het Fonds gaat in 2013 aan de slag met 
de input, aanbevelingen en voorstellen 
van acties uit het onderzoek. De onder-
handelingen lopen nog.  

Het Fonds risicogroepen werkt in 2013 
samen met VIVO aan de concretisering 
van de acties uit het sectorconvenant: 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 
competentiebeleid/ levenslang leren en 
diversiteit. 

VIVO verdeelt ook in 2013 opleidings-
middelen: 30 euro per vte. 

Nieuwe regelgeving bepaalt dat het 
Fonds risicogroepen vanaf 2013 0,05% 
(de helft van de 0,10%-inkomsten) moet 
besteden aan bepaalde doelgroepen 
en bovendien de helft daarvan aan 

jongeren. Om aan die verplichting te 
voldoen en om ademruimte te geven aan 
het Socialemaribelfonds 329.01 beslissen 
de beheerders van beide fondsen om 
de helft van de kosten van het project 
deeltijds leren-deeltijds werken met het 
fonds risicogroepen ten laste te nemen. 

Eind 2013 lanceert de federale minister 
van Werk een werkgelegenheidsproject 
voor jongeren, waarmee ze voor 2014-
2015 12 miljoen ter beschikking stelt van 
sectoren die met hun fonds risicogroepen 
voldoen aan alle verplichtingen. Sociare 
stoomt, gezien de strakke deadline, op 
enkele dagen een projectvoorstel klaar 
en dient dat samen met de vakbonden 
in. De sector krijgt de gevraagde 894.600 
euro, en kan daarmee tijdelijk tussen-
komen in tewerkstellingskosten van 
werkzoekende jongeren. Startjob gaat in 
2014 van start. 

4. Vormingsfonds lokale 
diensteneconomie (lde)

Het vanuit het VIA4 opgerichte 
Vormingsfonds lokale diensteneconomie 
biedt in 2013 voor het eerst een collectief 
aanbod aan de lde-organisaties aan. Het 
is gebaseerd op  de behoeftebevraging 
die de Koepel LDE en Sociare in 2012 
deden bij de organisaties. Het zet in op 
ondersteuning en acties voor: 
• versterking van beroepsoverstijgende 

competenties
• permanente vorming dienstverlenende 

activiteiten
• loopbaanontwikkeling
• persoonlijke ontwikkelingsplannen
• implementatie van een kwaliteits-

model

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2013
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Om het volledige budget van 2013 te 
kunnen besteden krijgen de organisaties 
in 2013 uitzonderlijk nog de kans om een 
dossier in dienen voor tussenkomst in 
vormingen die kaderen in bovenstaande 
acties. Daarmee gebruikt het fonds het 
volledige budget van 2013.

In 2013 starten gesprekken tussen de 
Koepel LDE en VIVO/VSPF over de 
rolverdeling in de operationele werking 
van het Fonds. Eind 2013 komen zij tot 
een akkoord. 

5. Functieclassificatie voor de 
Vlaamse socialprofitsector

In het VIA4 kwamen vakbonden en 
Verso overeen om een functieclassificatie 
op te maken voor de Vlaamse social-
profitsector. Een opdracht voor if-ic, het 
Instituut voor Functieclassificatie, waar 
Sociare actief aan deelneemt in de tech-
nische werkgroepen en de stuurgroep. 
Sociare doet oproepen aan de leden 
om hun functies in kaart te brengen en 
zich kandidaat te stellen voor diepte-

interviews. Zo willen we komen tot een 
getrouw beeld van de functies in onze 
sector en de transversale beroepen in de 
Vlaamse socialprofitsector.
De werkzaamheden nemen nog enkele 
jaren in beslag.

 
6. Pensioenfonds Vlaamse 

socialprofitsector en sectoraal 
fonds 2de pensioenpijler  

Ook voor 2013 keurt het fonds 329.01 
voor de financiering van de 2de pensi-
oenpijler de aanvraag van 70 organisa-
ties om bijdragevrijstelling goed.
Het Pensioenfonds slaagt erin de WAP-
gegarandeerde rente van 3,25% ook feite-
lijk aan te houden, maar voorziet wel in 
een buffer voor de toekomst. 
Het legt ook de pensioentoelage vast die 
het op de individuele rekeningen van de 
aangeslotenen stort voor het jaar 2012: 
20 euro per vte voor de werknemers van 
een organisatie met bijdragevrijstelling, 
120 euro per vte voor de anderen.  
Alle info staat op www.sociare.be en 
www.pensionfundsnonprofit.org. 

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2013
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En verder…

Is er onze actieve vertegenwoordiging 
in de bestuursorganen en werkgroepen 
van unisoc, Verso en BCSPO. 

Verso stelt in het vooruitzicht van de 
verkiezingen een memorandum op. 
Daarin beklemtoont Verso de social-
profitsector als een belangrijke bouw-
steen van ons welvaartsmodel. De 
social profit levert in de eerste plaats 
sociale meerwaarde, maar ze is ook 
een belangrijke economische factor. In 
Vlaanderen realiseren 13.790 socialpro-
fitorganisaties 372.100 arbeidsplaatsen. 
Dat is 17% van de totale werkgelegen-
heid. De sector staat voor een omzet 
van 14,5 miljard euro, 8% van de 
Vlaamse bruto toegevoegde waarde.
Verse schuift tien prioritaire aandachts-
punten naar voor die binnen het 
vernieuwde bevoegdheidsdomein van 
de Vlaamse overheid vallen. In het 
aandachtspunt over ‘jobgroei in de 
social profit die structurele antwoorden 
biedt op maatschappelijke noden’ legt 
onze Vlaamse koepelorganisatie uit 
waarom investeren in meer sociaal-
cultureel werk meer dan ooit een 
noodzaak is en geen luxe. Verder vraagt 
Verso dat de overheid voldoende 
middelen blijft investeren in de gezond-
heid-, welzijns- en socioculturele 
sectoren. 
Belangrijk actiepunt voor Verso blijft 
haar positie in het Vlaams sociaal 
overleg. Ze wordt op bepaalde plaatsen 
en momenten door de andere sociale 
(werkgevers)partners immers buiten-
spel gezet, onder gedogend toezien 

van enkele Vlaamse ministers. Verso 
vraagt in haar memorandum dan ook 
dat de Vlaamse regering en de sociale 
partners hun overlegrol invullen binnen 
de krijtlijnen van het Serv-decreet, dat 
de regering haar overleg met de sociale 
partners expliciet organiseert via het 
formele VESOC, waar alle samenstel-
lende partners van de Serv vertegen-
woordigd zijn, en dat ze in haar infor-
mele overlegcontacten garandeert dat 
alle samenstellende partners van de Serv 
vertegenwoordigd zijn. 

Verso steekt ook van wal met HRwijs, 
het project ter ondersteuning van het 
medewerkersbeleid. 

Unisoc, Verso, BCSPO en Unipso (de 
Franstalige socialprofitkoepel) sluiten 
na lange onderhandelingen een nieuw 
samenwerkingsakkoord, met onder 
andere de onderlinge afspraken over 
de financiering. Sinds 2012 krijgt unisoc 
immers een substantiële, rechtstreekse 
subsidie van de federale overheid en 
verdeelt ze die aan de regionale zuster-
confederaties. Voor Sociare staan de rol 
en de opdracht van elk van hen centraal. 
De verdeling van de beschikbare 
middelen moet het mogelijk maken hun 
opdracht uit te blijven voeren. 

Unisoc kan nu extra energie steken in 
het nationaal sociaal overleg, met de 
belangrijke dossiers als het eenheids-
statuut arbeiders-bedienden, de moder-
nisering van het arbeidsrecht en de 
arbeidsduur.
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Leden 

Ook in 2013 blijft Sociare nieuwe leden 
verwelkomen. Enkele organisaties 
nemen afscheid: om financiële redenen, 
geen personeel meer, stopzetting van de 
activiteiten, een fusie, overname door een 
andere organisatie of de gemeente.

Het ledenaantal stijgt met 22. 

De lijst met leden van Sociare vindt u op 
www.sociare.be. 
Een overzicht dd 10/12/2013:

organ. werkn.

individuele leden  417  9.140

collectieve leden  23  404

toegetreden leden  353  4.641
totaal  793  14.185

Sociare-leden zijn organisaties uit alle 
deelsectoren van de socioculturele sector. 
Zij ressorteren onder PC 329.01 of PC 
329.03. 

Sociare heeft drie soorten leden: 
• individuele leden: individueel aange-

sloten organisaties. Zij hebben stem-
recht.

• collectieve leden: sectorfederaties, 
structurele samenwerkingsverbanden 
of vertegenwoordigende organisaties 
van een technische bedrijfseenheid.  
Zij hebben stemrecht en vertegenwoor-
digen in de AV de leden die via hen 
toegetreden zijn. 

• toegetreden leden: treden via een 
collectief lid toe, dat hen in de AV 
vertegenwoordigt. Zij hebben geen 
stemrecht. 

De Raad van Bestuur beslist over de 
aanvaarding van een kandidaat-indivi-
dueel lid of -collectief lid. 

Sociare is een federatie, een bewuste 
keuze. Ze maakt geen onderscheid  
tussen de leden in de dienstverlening.  
Zo behoudt het team ook voeling met  
de hele socioculturele sector. 
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Onze leden in cijfers (voorjaar 2013)
Aantal organisaties en werknemers per deelsector

Inspraak

Sociare is een ledenorganisatie en kan ook 
in 2013 rekenen op veel inzet en steun 
van de leden in haar inspraakorganen.  
• Algemene Vergadering: zowel indi-

viduele als collectieve leden zetelen in 
de Algemene Vergadering. Het aantal 
werknemers, opgegeven voor hun 
lidmaatschapsbijdrage, bepaalt hun 
aantal stemmen. 

 De Algemene Vergadering vergadert in 
2013 drie keer. Voor de statutenwijziging 
zijn twee vergaderingen nodig: op 25 
mei en 18 juni. Daarmee ronden we de 
hervormingen van de structuren van 
Sociare af met vernieuwde statuten en 
huishoudelijk reglement. 

 Op 19 november verkiest de Algemene 
Vergadering volgens de vernieuwde 
procedure een nieuwe Raad van 
Bestuur voor vier jaar. Die Raad van 

organ. % werkn. % gem. % 

sociaal-cultureel werk met volwassenen  172 21,88  2562 18,02 19,95

beroepsopleiding  89 11,32  2373 16,69 14,01

jeugdwerk  148 18,83  1590 11,18 15,01

lokale diensteneconomie  7 0,89  1637 11,51 6,20

samenlevingsopbouw  57 7,25  1206 8,48 7,87

ontwikkelingssamenwerking  43 5,47  857 6,03 5,75

sport  73 9,29  819 5,76 7,52

minderheden  25 3,18  832 5,85 4,52

cultuurspreiding  73 9,29  765 5,38 7,33

musea & erfgoed  22 2,80  301 2,12 2,46

milieu  54 6,87  696 4,90 5,88

toerisme  12 1,53  430 3,02 2,28

media  11 1,40  149 1,05 1,22

totaal  786 100,00  14.217 100,00 100,00

Bestuur kiest tijdens de eerste vergade-
ring op 19 november een voorzitter en 
een ondervoorzitter. Begin 2014 stelt de 
Raad van Bestuur het Dagelijks Bestuur 
samen, dat bestaat uit voorzitter, 
ondervoorzitter, penningmeester en 
directie.  De Raad van Bestuur richt een 
Commissie Sociaal Overleg op, voor 
de voorbereiding en opvolging van 
de externe vertegenwoordiging in de 
sociaaloverlegorganen. 

• Raad van Bestuur: op 19 november 2013 
kiest de Algemene Vergadering dus 
de nieuwe Raad van Bestuur voor de 
volgende vier jaar met aandacht voor 
vertegenwoordiging van kleine en grote 
organisaties alsook de verschillende 
deelsectoren. De samenstelling van de 
Raad van Bestuur na de verkiezingen: 

3 Sociare: wie & wat?
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Voorzitter Lieve Van Hoofstadt  
(Centrum voor Christelijk vormingswerk)

Sociaal-cultureel werk met volwassen Marc Claes (Boerenbondorganisaties) 
Fons De Neve (Gezinsbond) 
Peter Warson (Centravoc)

Beroepsopleiding Leen Huysmans (Levanto) 
Linda Turelinckx (Vokans)  
Marleen Velleman (SLN)

Jeugdwerk Kaat De Smet (Chirojeugd Vlaanderen) 
An Van Damme (JES) 
Tom Willox (Formaat)

Lokale diensteneconomie Ruth Claes (In-Z)

Samenlevingsopbouw Dirk Masquillier (RISO Vlaams-Brabant),   
Leen Pollentier (Vlaams Netwerk Armenverenigingen)

Ontwikkelingssamenwerking Eric Kint (ngo-federatie)

Sport
Geraldine Mattens (VSF) 
Liliane Roegies (Vlabus)

Minderheden Benny Brouwers (Kruispunt MI)

Cultuurspreiding Paul Sergier (VVC) 
Geert Steendam (Pianofabriek)

Musea & erfgoed Eric Krols (Herita)

Toerisme Johan Poplemon (KMDA) 

Media Lucie De Zutter (AVS)

In 2013 vergadert de Raad van Bestuur 
8 keer: op 5 februari, 19 maart, 28 mei, 
18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 
november en 10 december. 

Sociare streeft sinds haar oprichting naar 
een vertegenwoordiging in de Raad van 
Bestuur van minimum 1/3 van het andere 
geslacht. Ook met de bestuursvernieu-
wing in 2013 haalt Sociare dat moeiteloos. 
We zijn wellicht de enige werkgeversor-
ganisatie met een m/v-evenwicht in het 
bestuur. 
  

De Raad van Bestuur stelt het Dagelijks 
Bestuur samen, duidt de vertegenwoor-
digers van Sociare in de sociaaloverlegor-
ganen en daarbuiten aan, en bepaalt hun 
opdracht, bevoegdheid en onderhande-
lingsmarge, rekening houdend met de 
inbreng van de deelsectoren en het collec-
tief belang. Hij beslist ook over de cao’s 
die Sociare in de paritaire comités sluit. 

Het Dagelijks Bestuur staat voortaan in 
voor het operationeel organisatiebeheer 
van de vzw: financiën, personeel,  huis-
vesting, operationele opvolging van de 
uitvoering van het beleids- en jaarplan. 
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Het inhoudelijk en strategisch beleid en 
de directiepersoneelszaken blijven de 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

De staf voert de beslissingen van de 
bestuursorganen uit, intern en in de verte-
genwoordiging in de sociaaloverlegor-
ganen en de andere externe instanties.  

•	Thematische	adviesgroep	 
en ‘Ronde van Vlaanderen’

De hervorming van de adviesverlening 
van onze leden aan de Raad van Bestuur 
hield onder andere de oprichting in van 
thematische adviesgroepen. In 2013 
komen enkele dergelijke adviesgroepen 
samen, onder andere in het kader van de 
barema-cao’s. 
Daarnaast blijft het informeren van onze 
leden over de voorbije en toekomstige 
sociale agenda primordiaal. In maart 
organiseert Sociare een ‘Ronde van Vlaan-
deren’. In verschillende steden hebben 
we contact met onze leden om hen te 
informeren over de sociale agenda en om 
hun advies in te winnen over de arbeids-
duurregelingen in de sector, de cao 
barema-anciënniteit, acties door de sociale 
fondsen en de werking van Sociare.
Ook op de Algemene Vergaderingen van 
mei en november krijgen de leden een 
overzicht van de voorbije en toekomstige 
sociale agenda.

Sociare-team

Het consulententeam is de motor van 
de kwalitatieve adviesverlening en 
vorming. Samen met de directeur, de 
administratief coördinator, de adjunct-
directeur, de administratieve mede-
werkster en de logistieke medewerk-
ster brengt het dagelijks de missie van 
Sociare in praktijk. 

De consulenten werken gericht als team. 
Ze verwerven en onderhouden een 
gemeenschappelijke, verregaande kennis 
in de basisdomeinen van de sociale 
wetgeving en een gedegen kennis op een 
aantal specialistische domeinen. Elke 
consulent volgt enkele deelsectoren op. 
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Van links naar rechts, achteraan: Zohra Nidlahcen, Zineb El Khatouti, Kristien Musch,  
Bettie Geelen, Anke Grooten, Griet Van Mol, Stefanie De Ridder en vooraan:  
Pieter Vanheuverzwijn, Bea Vergote, Dirk Vermeulen, Katrien Van Overvelt, Joris Van Win.

De consulenten werken gestaag aan een 
optimalisering van hun dienstverlening 
en hun ondersteuning van de belangen-
behartiging. 
Samen met de directeur en de adjunct-
directeur nemen de consulenten jaarlijks 
de werking, hun specialistische kennis-
domeinen en eindverantwoordelijk-
heden onder de loep, en sturen die waar 
nodig bij. 

In de eerste helft van 2013 draait het 
team op volle toeren. Tijdens de twee-
daagse in september zoomen we in op 
ieders talenten en gaan we samen na hoe 
we die aan de resultaatsgebieden van 

Sociare kunnen koppelen. 
In oktober valt Pieter uit, de rots van het 
consulententeam. We moeten zonder 
hem voort, voor langere tijd. 
Stefanie gaat tegen het jaareinde in 
zwangerschapsverlof.
In 2013 wordt de toekomstige taakverde-
ling binnen de directie concreter gemaakt. 
Een proces dat in 2014 doorloopt. 
Een reorganisatie, ten slotte, van de 
financiële administratie dringt zich op, 
door de inkrimping van het uitvoerend 
werk. Aan de andere kant wordt de  
nood aan een gerichte ondersteuning 
op stafmedewerkersniveau groter. Het 
plaatje wordt in 2014 concreet. 
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fotograaf: Iris Verhoeyen

23



drachten, tewerkstelling oudere 
werknemers, eindeloopbaan en 
eerste pensioenpijler

 Zohra Nidlahcen: 
• eindverantwoordelijk voor leden-

werving en -tevredenheid
• sectorconsulent ontwikkelingssa-

menwerking en samenlevingsop-
bouw

• specialist diversiteit en internatio-
nale tewerkstelling, loonbescher-
mingswet, fiscaliteit, loonoptimali-
satie, sociale zekerheid

 Stefanie De Ridder
• eindverantwoordelijk voor model-

documenten en voor opvolging en 
rapportering van rechtspraak 

• sectorconsulent cultuur
• specialist pensioenfonds, sectorale 

en organisatiepensioenpijler, anti-
discriminatie, privacywetgeving 

 Joris Van Win
• eindverantwoordelijk voor infor-

matiebeheer, communicatie met de 
leden en instrumenten

• sectorconsulent sport en sociaal-
cultureel volwassenenwerk

• specialist werkgelegenheidsmaat-
regelen

 Administratief medewerkster:  
Bea Vergote: 
verzorgt de boekhouding 

 Logistiek en administratief 
medewerkster: Zineb El Khatouti: 
verzorgt het onthaal bij de 
vormingen en de lokalen, onder-
steunt de consulenten administratief

CONSULENTEN 
in volgorde van indiensttreding bij 
Sociare

 Kristien Musch:
• eindverantwoordelijk voor de 

organisatie van vorming voor leden 
en voor de ondersteuning van het 
werkgeverschap van de aangesloten 
organisaties door kansen te bieden 
tot netwerking

• sectorconsulent jeugd
• specialist sociale verkiezingen, 

ondernemingsraad, cpbw, 
vakbondsafvaardiging, via-
middelen

 Griet Van Mol
• eindverantwoordelijk voor consul-

ting en procesbegeleiding
• sectorconsulent beroepsopleiding
• specialist cao 32bis, collectief 

ontslag / sluiting onderneming, 
vzw-wet en goed bestuur

 Katrien Van Overvelt:
• eindverantwoordelijk voor ‘denk-

groep het nieuwe werken in socio-
culturele organisaties’ en uitwerking 
‘macht van het getal’

• sectorconsulent toerisme en media
• specialist mobiliteit, sociale docu-

menten, arbeidsinspectie en straf-
recht 

 Pieter Vanheuverzwijn: 
• eindverantwoordelijk voor arbeids-

marktonderzoek en ledenenquêtes 
• sectorconsulent integratie en milieu
• specialist functieclassificatie, 

intellectuele eigendomsrechten, 
preventie en welzijn, overheidsop-
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Sociare en is eindverantwoordelijk 
voor de dienstverlening en het intern 
management.

Zorg voor en bijscholing van de mede-
werkers staan hoog op de agenda van 
Sociare. De jaarlijkse functioneringsge-
sprekken, de tweedaagse en het weke-
lijks consulentenoverleg zijn ondertussen 
aangevuld met een jaarlijkse consulen-
tendag en informele teammomenten. 
Om de kwaliteit van de dienstverlening 
en belangenbehartiging blijvend te 
optimaliseren biedt Sociare haar mede-
werkers verschillende opleidingen aan 
en evalueert zij voortdurend de beschik-
bare naslagwerken en abonnementen op 
(online) publicaties.  

 

 Administratief coordinator: 
Bettie Geelen: 
verantwoordelijk voor administratief 
en financieel management 

 Adjunct-directeur: Anke Grooten: 
staat mee in voor de collectieve 
belangenbehartiging en de represen-
tatie van Sociare, eindverantwoorde-
lijk voor teamcoördinatie, organisatie 
van het consulentenoverleg, bijscho-
ling van de consulenten, kwali-
teitsbewaking, informatiebeheer 
en communicatie met de leden en 
samenwerking met externe partners

 Directeur: Dirk Vermeulen: 
staat in voor de collectieve belangen-
behartiging en de representatie van 
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25



3 Sociare: wie & wat?

Representatie

Sociare behartigt de belangen van haar 
leden in verschillende overlegstructuren.  

Vertegenwoordigers van Sociare  
in de overlegstructuren
PC 329 voor de socioculturele sector
8 effectieve en 8 plaatsvervangende 
mandaten
Blanche Boost, Benny Brouwers, Marc 
Claes, Fons De Neve, Kaat De Smet, 
Bram Dousselaere, Anke Grooten, 
Johan Poplemon, Dirk Masquillier, Paul 
Sergier, Geraldine Mattens, Lieve Van 
Hoofstadt, Dirk Vermeulen, Marleen 
Velleman, Peter Warson, Tom Willox 

PC 329.01 voor de socioculturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap
7 effectieve en 7 plaatsvervangende 
mandaten
Blanche Boost, Benny Brouwers, Marc 
Claes, Fons De Neve, Kaat De Smet, 
Bram Dousselaere, Anke Grooten, 
Johan Poplemon, Lieve Van Hoofstadt, 
Tom Willox, Dirk Vermeulen, Marleen 
Velleman, Peter Warson 

PC 329.03 voor de federale en 
bicommunautaire socioculturele 
organisaties
2 effectieve en 2 plaatsvervangende 
mandaten: 
Blanche Boost, Bram Dousselaere, Anke 
Grooten, Dirk Vermeulen 
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Fonds Risicogroepen van de 
socioculturele sector
5 mandaten: Marc Claes, Kaat De Smet, 
Lieve Van Hoofstadt, Marleen Velleman 
en Dirk Vermeulen

Sociaal Fonds 329.01 tot financiering 
van de 2e pijler
5 mandaten: Marc Claes, Kaat De Smet, 
Lieve Van Hoofstadt, Marleen Velleman 
en Dirk Vermeulen

Socialemaribelfonds PC 329.01
7 mandaten: Lieve Van Hoofstadt,  
Tom Willox, Dirk Vermeulen,  
Marc Claes, Marleen Velleman,  
Benny Brouwers, Anke Grooten

Socialemaribelfonds PC 329.03
3 mandaten: Blanche Boost,  
Bram Dousselaere, Anke Grooten

Vereniging van de Federale en 
Bicommunautaire Sociale Fondsen  
van de Non-Profit Sector (FE.BI)
AV en RvB 1 mandaat: Blanche Boost

Vlaamse Social Profit Fondsen 
(VSPF) 
AV, 3 vertegenwoordigers:  
Lieve Van Hoofstadt, Dirk Vermeulen, 
Anke Grooten
RvB, 2 mandaten:  
Lieve Van Hoofstadt, Dirk Vermeulen

Vormingsfonds lde 
5 mandaten: Els Mertens,  
Nadja Vananroye, An Debock,  
Anke Grooten,  Herman Verhelst

OFP Pensioenfonds Vlaamse non-profit/
Social Profit 
AV en RvB: 1 mandaat: Dirk Vermeulen

Unie van Social Profit Ondernemingen 
(unisoc)
AV, 2 vertegenwoordigers:  
Dirk Vermeulen en Anke Grooten
RvB en Bureau, 1 mandaat:  
Dirk Vermeulen

Vereniging voor Social Profit 
Ondernemingen (Verso)
AV, 2 vertegenwoordigers:  
Anke Grooten en Dirk Vermeulen
RvB en Bureau, 1 mandaat:  
Dirk Vermeulen

Brusselse Confederatie van Social Profit 
Ondernemingen (BCSPO)
AV, 2 vertegenwoordigers:  
Dirk Vermeulen en Anke Grooten
RvB en Bureau, 1 mandaat:  
Anke Grooten
Economisch en Sociale Raad Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 1 plaatsvervan-
gend mandaat: Anke Grooten
Platform Sociale Economie: mandaat 
ingevuld door Febio en Tracé Brussel

Vlaams Instituut voor Vorming en 
Opleiding van de socialprofitsector 
(VIVO)
AV en RvB (plaatsvervangend mandaat, 
namens Verso): Anke Grooten

Instituut voor Functieclassificatie IF-IC
AV en stuurgroep via-sectoren:  
Anke Grooten 
Technische werkgroep:  
Pieter Vanheuverzwijn
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Ravensteingalerij 28

1000 Brussel

Tel. 02 503 18 11

Fax 02 514 57 36

info@sociare.be
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