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 Voorwoord 

2014 is voor de nieuwe regeringen het jaar van veranderingen, van de uitvoering 
van de 6de staatshervorming, van keuzes voor de toekomst. Dat de socioculturele 
sector een cruciale rol speelt in die keuzes geeft de HIVA-studie over het 
arbeidsvolume aan. De uitdagingen en noden in de samenleving waar de 
socioculturele sector een antwoord op biedt, stijgen de volgende jaren nog. Maar 
de budgetten en de werkgelegenheid in de socioculturele sector gaan de andere 
kant uit. 

Sociare biedt als werkgeversfederatie van de socioculturele sector maximale 
ondersteuning bij het inzetten van medewerkers en bij het organisatiebeheer aan 
de meer dan 700 lidorganisaties en behartigt hun belangen. Dat alles rekening 
houdend met de druk die we merken op de budgetten en op de organisaties.

Want terwijl de budgetten en de werkgelegenheid krimpen, verminderen 
zeker de uitdagingen voor de werkgevers niet. Nieuwe regelgeving inzake het 
eenheidsstatuut, preventie van psychosociale risico’s, tijdskrediet, eindeloopbaan, 
Europese richtlijnen: het zijn maar enkele voorbeelden. 
Sociare ontwart voor de leden het ingewikkelde kluwen. En wil tegelijkertijd 
voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen op vlak van werkgelegenheid, 
werkgeverschap, loopbanen en ondersteuning. 

Samen met de sectorfederaties en werkgeversconfederaties van de 
socialprofitsector behartigt Sociare bovendien de belangen van de leden in de 
veranderingen die op Vlaams, Brussels en federaal niveau gepland zijn inzake 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Harde en tegelijk uitdagende tijden voor de werkgeversorganisatie van deze 
maatschappelijk cruciale sector, met een team dat de vinger extra aan de pols 
houdt en met bestuursorganen die proactieve beslissingen nemen.

Over dat alles leest u meer in dit jaarverslag en, tot slot, in de strategische lijnen 
die het bestuur voor de volgende jaren uittekende. 
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Acties 2014

1. COMMUNICATIE: interne en externe communicatie van Sociare
Aanwerving stafmedewerker communicatie en ledenrelatie
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: Verdere ontwikkeling en optimalisering van het crm-systeem en zo ook het 
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. 
Klachtenprocedure op website 
Actieradius van Sociare:  
‘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.
Studiedag commerciële activiteiten binnen vzw en andere organisatievormen 
Start ondersteuning leden ikv btw door samenwerking met De btw-lijn

4. Sociare als ledenorganisatie: ledenbinding en ledenwerving
Macht van het getal uitspelen. Bepaalde zaken ikv werkgeverschap en het tewerkstellen van 
personeel goedkoper maken, o.a. nieuwe modelovereenkomst Reprobel

5.  Optimalisatie inspraak van de leden: opgenomen in proces toekomstige 
organisatie van Sociare
2014: afspraken tussen Sociare en de sectorfederaties ivm samenwerking en rolverdeling, 
rekening houdend met nieuwe evoluties, denkoefening in Raad van Bestuur

6. Raad van Bestuur: (kern)opdracht en rolverdeling met Bureau en staf: proces 
toekomstige organisatie van Sociare 
Startjaar nieuwe rolverdeling tussen Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur.

7.  Zorg voor de medewerkers: een voortdurende uitdaging
(Opvolgen van) functioneringsgesprekken, coachinggesprekken, taakverdeling, consulentendag, 
tweedaagse en wekelijks consulentenoverleg blijven hierbij centraal.  
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.  
Herstructurering en uitklaring financiële processen vanuit de lessen uit het verleden en met de 
uitdagingen voor de toekomst. Samenwerking met extern boekhoudkantoor. 
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Acties 2014

Het consulententeam van Sociare is de motor van de dienstverlening.  
Dagelijks zetten zij zich samen in voor praktische ondersteuning van de leden.  
Dat resulteert in kwaliteitsvolle 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 
- informatievergaderingen
- modellen en instrumenten
- website en SociarE-zine

• vorming 
• organisatie van netwerking

Het team ondersteunde de leden uitvoerig in vragen over nieuwe en veranderde 
regels, zoals het eenheidsstatuut en de nieuwe regels over psychosociale aspecten op 
de werkvloer. En stond hen bij in de aanpassing van hun arbeidsreglement aan die 
nieuwe regels, voor het overgrote deel in het kader van de gratis consulting.
Daarnaast biedt Sociare sinds 2014 ondersteuning in btw-materies. Leden kunnen 
gratis een beroep doen op de expertise van de consultants van De btw-lijn.

Voor ondersteuning rond medewerkersbeleid kunnen socialprofitorganisaties sinds 
kort terecht bij HRwijs. 

1 
Dienstverlening:  

 feiten en cijfers

2014 in de verschillende 
domeinen van Sociare
Ook in 2014 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.  
We sluiten het hoofdstuk af met Sociare: Wie en wat?
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Advies

• Eerstelijnsadvies via  
telefoon en e-mail

Vragen over courante onderwerpen 
lossen we op via e-mail of telefoon. Die 
dienstverlening is gratis. 
In 2014 krijgen we 3359 vragen via 
telefoon of e-mail, dat is een daling 
tegenover 2013 (3489). Daartegenover 
staat een sterke stijging bij consulting en 
procesbegeleiding. 

De top tien van de onderwerpen

1. arbeidsovereenkomsten  
(sluiten - beëindigen)

2. verloning, eindejaarspremie, 
loonoptimalisatie

3. tijdskrediet en thematische verloven

4. vakantie en arbeidsvrijstellingsdagen 

5. andere afwezigheden

6. arbeidsreglement

7. arbeidsduur en flexibele tewerkstelling

8. sociale maribel en werkgelegenheids-
maatregelen 

9. vzw-wetgeving

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

• Advies op maat: 
 consulting en procesbegeleiding

Bij eenmalige consulting bekijken we 
samen met de lidorganisatie of ze de 
wettelijke bepalingen correct toepast: 
controle van het arbeidsreglement, 
nalezen van de vzw-statuten, advies 
over toepassing van de loonbarema’s, 

over de gevolgen van een fusie, over de 
invoering van een glijdend werkstelsel 
enzovoort. Normaal volstaat daarbij één 
contact. Voor eenmalige consulting op 
verplaatsing rekenen we een forfaitaire 
kostenvergoeding aan van 27 euro. 

Daarbij gaan we uit van eigen sector-
specifiek modellen, onder andere van 
arbeidsreglement, dat bovendien ook 
in het Frans beschikbaar is. Ook andere 
modeldocumenten, zoals organisatie-
cao’s, zijn vertaald naar het Frans. Zo 
komen we tegemoet aan vragen en 
verplichtingen van organisaties met een 
vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Bij procesbegeleiding gaat het om een 
complexere vraag zoals cao-onderhan-
delingen en onderhandelingen met de 
vakbondsafvaardiging, een fusie, collec-
tief 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 tijdspanne we de verschillende 
stappen zetten. Is er nood aan verdere 
begeleiding, 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 2014 141 keer een 
beroep op Sociare, een grote stijging ten 
opzichte van 2013 (91 keer). 

1 Dienstverlening:  feiten en cijfers
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De top vijf van de onderwerpen

1. arbeidsreglement 

2. overname/fusie 

3. arbeidsduur, flexibiliteit

4. vzw-wetgeving en statuten

5. einde arbeidsovereenkomst 

• Informatievergaderingen 

2014 is het jaar van een nieuwe Vlaamse, 
Brusselse en federale regering. Beleids-
keuzes en besparingen hebben grote 
effecten op verschillende deelsectoren. Ook 
in dat kader staat het team de leden bij. Zo 
was er onder andere een informatieverga-
dering, in samenwerking met SLN, voor 
de sector beroepsopleiding met meer dan 
40 deelnemers. Door de hervorming van 
het werkervaringsstelsel zijn zij genood-
zaakt meerdere mensen te ontslaan of 
alvast in opzeg te plaatsen, met de daaraan 
verbonden procedures.
Op vraag van werkgevers van de sector 
ontwikkelingssamenwerking organiseert 
Sociare sinds 2014 met ngo-federatie vzw 
halfjaarlijks een overlegmoment over door 
de leden aangebrachte thema’s, daarbij 
informatief ondersteund door Sociare. 

• Website  

De ledenwebsite, nieuwsberichten en 
SociarE-zines zijn belangrijke pijlers 
in de communicatie met onze leden. 
Opmerkingen en suggesties van leden, de 
actualiteit en vragen tijdens eerstelijns-
advies en consulting zorgen ervoor dat 
we de website voortdurend aanvullen en 
optimaliseren. 
Op de website is veel informatie vrij 
beschikbaar. Alleen leden hebben toegang 
tot de toelichting, tips en modellen. 

In 2014 lanceren we de nieuwe website, 
met link naar belangrijke partners, 
sociale media, rss en een nieuw format 
van SociarE-zine waar leden voortaan 
maandelijks op kunnen rekenen voor 
nieuws en belangrijke data. Een taak voor 
het nieuwe teamlid, de stafmedewerker 
communicatie en ledenrelatie.  
Een laatste blik op onze ‘oude’ en aller-
eerste ‘Sociare’-website kreeg u in ons 
vorig jaarverslag. 
Met trots stellen we de nieuwe website 
voor: 
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 De nieuwe website bevat nuttige 
rubrieken: 
• ruimtes te huur: een overzicht van 
• vergaderlokalen
• sectorevenementen
• vacatures in de sector
• zoekertjes

De site verwijst naar de partners, zoals 
HRwijs, BCSPO, unisoc en Verso.

• Modellen en instrumenten  

Sectorspecifieke modeldocumenten 
De leden vinden op onze website tal van 
modeldocumenten, gebundeld volgens 
thema of in een totaaloverzicht. De 
belangrijkste modellen bieden we ook aan 
in het Frans. Dat ook die rubriek op onze 
website continu aangepast wordt, daar 
zorgen nieuwe en gewijzigde wetgeving 
en vragen van leden in de dienstverlening 
voor. Maar ook tendensen in de sector. Zo 
bevat ons model arbeidsreglement, naast 
de nodige praktische clausules over het 
eenheidstatuut en preventie van psycho-
sociale risico’s op het werk, voortaan 
een clausule over het gebruik van sociale 
media.

Instrumenten 

Daarnaast reiken we onze leden verschil-
lende instrumenten aan. Daarmee spelen 
we in op de vragen van onze leden, alsook 
de evoluties in het sociaal overleg. 
De rekeninstrumenten voor einde-
jaarspremie en via-middelen worden 
aangepast aan de nieuwe resultaten van 
het sociaal overleg. 

2014 is het testjaar voor JouwTijd, een 
webbased tijdsregistratiesyteem. Die 
test stoppen we eind 2014. Het systeem 
voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten 
van Sociare, door onder andere onbe-
trouwbare tellers. We steunen opnieuw 
op ons oude vertrouwde F-XL Werkre-
gister, en bekijken hoe we dat kunnen 
verbeteren en uitbreiden. 

 Een overzicht van de instrumenten 
voor onze leden:

• F-XL Werkregister
• rekeninstrument via-middelen 2013  

en volgende
• rekeninstrument via-middelen 2013  

en volgende
• registratie-instrument vormingen 2014
• tijdskrediet: instrument berekening drempel

1 Dienstverlening:  feiten en cijfers
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Vormingen

Sociare organiseert praktijkgerichte, sector-
specifieke vorming. Als werkgeversorgani-
satie integreren we de algemene wetgeving 
en alle sectorale afspraken en aandachts-
punten. Het Sociare-consulententeam neemt 
de meeste vormingen voor zijn rekening. 
Voor niet-sociaaljuridische bijscholingen 
over bijvoorbeeld commerciële activiteiten 
en btw doen we een beroep op externe 
deskundigen.

Ons aanbod van vormingen evalueren we 
voortdurend. De feedback door de deelne-
mers is daarbij van groot belang. In 2014 
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’. Ook voor het volgen van 
de actualiteit kunnen leden zich inschrijven 
op verschillende vormingen: de maande-
lijkse ActuaPlus-sessies of de halfjaarlijkse 
infosessies Actua. 

Tijdens een inspiratiemoment over positieve 
werksfeer kregen leden tips en handvaten 
voor het toepassen van de talentenbenade-
ring in onder andere het voorkomen van 
psychosociale risico’s op het werk. Tot slot 
kregen leden een toelichting bij de regels 
rond preventie van psychosociale risico’s op 
het werk die sinds 1 september 2014 gelden.  
Vormingen zijn over het algemeen betalend 
tegen democratische prijzen. Sommige 
vormingen bieden we gratis aan, gezien het 
onderwerp, bijvoorbeeld ‘kosten verlagen in 
uw personeelsbeleid’, of de externe financie-
ring, zoals voor de workshop ‘preventie en 
welzijn’ met de steun van HRwijs.
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Overzicht: vormingen in 2014

VORMINGEN 2014
Infosessies 
Actua (4 sessies)
Jouwtijd.be (4 sessies) – gratis 
Loonvoorwaarden Kunstenaars  

(1 sessie) - gratis
Kosten verlagen, spreiden of vermijden in uw  
medewerkersbeleid (1 sessie) - gratis
Sociale inspectie (2 sessies)
Workshops 
Eenheidsstatuut (5 sessies)
Overheidsopdrachten (2 sessies)
Flexibiliteit (1 sessie)
Vakantie (1 sessie)
Btw (2 sessies) -> nieuw
Werkgelegenheidsmaatregelen (1 sessie)
Arbeidsongeschiktheid (1 sessie)
Startjob (3 sessies) -> nieuw - gratis
Kostenvergoedingen (2 sessies)
Einde arbeidsovereenkomst (1 sessie)
Schijnzelfstandigheid (1 sessie) -> nieuw
Welzijn en preventie op het werk (4 sessies)  
-> NIEUW – gratis met steun van HRwijs
Sociale media op het werk (1 sessie) -> nieuw
Knelpuntboekingen (1 sessie) -> nieuw
Vorming (1 sessie)
Commerciële activiteiten en organisatievormen (1 sessie)  
-> nieuw
Inspiratiedag ‘positieve werksfeer’ -> nieuw (1 sessie)
Basiscursus 329
Basiscursus 329 voorjaar 2014 (1 sessie)
Basiscursus 329 najaar 2014 (1 sessie)
Snelcursus 329 (1 sessie) 
Basiscursus kort (2 sessies) 
ActuaPlus (10 sessies)
Vorming op maat (2 sessies)
Eenheidsstatuut
Het Nieuwe Werken



Bevordering van netwerking

Leden leren ook van elkaar. Sociare 
ondersteunt dat en organiseert netwerk-
sessies waarbij de nadruk ligt op erva-
ringsuitwisseling. Met de aanwerving 
van een stafmedewerker communicatie 
en ledenrelatie willen we dit aspect van 
de dienstverlening verder uitwerken en 
verstevigen. 

In 2014 zijn er 2 middagsessies over 
outplacement, in samenwerking met 
aanbieders uit de sector. Op aangeven 
van de Raad van Bestuur benadert de 
sessie outplacement op een positieve 
manier als onderdeel van loopbaan-
beleid. Na een toelichting over de 
verplichtingen krijgen leden inzicht in 
de opportuniteiten voor het medewer-
kersbeleid in het kader van loopbaan-

1 Dienstverlening:  feiten en cijfers

begeleiding, voor jongere medewerkers 
en in het kader van doorstroom in de 
sector. 

Ook in 2014 delen leden van de jeugd-
sector hun ervaringen tijdens enkele 
sessies van ‘Boeiende Babbel’.  Daarin 
starten we vanuit de praktijk, met een 
deelnemer die getuigt over hoe het in 
zijn organisatie gebeurt, waarna een 
boeiende, inspirerende uitwisseling 
volgt. 

Directieleden van Brusselse organisaties 
ontmoeten elkaar tijdens d-babbels. 
Een vaste groep van tien deelnemers, 
met telkens een aangename, lekkere 
ontvangst door een andere gastheer, 
wisselen informatie en ideeën uit over 
verschillende thema’s rond organisatie-
beheer en inzet van medewerkers. 
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Ook het lerend netwerk met organi-
saties met ervaring in het ‘nieuwe 
werken’ komt enkele keren samen. 

Deelnemers aan ActuaPlus ronden in 
2014 de vooraf opgegeven onderwerpen 
voor het lerend netwerk af. Ze geven 
aan dat ze het netwerk willen voort-
zetten als er nood is aan een uitwisse-
ling over een bepaald thema. Het wordt 
dus een vraaggestuurd lerend netwerk. 

Professioneel btw-advies  
voor Sociare-leden

In 2014 breidde Sociare de dienstverle-
ning uit met advies over btw-vragen. 
Leden van Sociare kunnen voortaan 
gratis eerstelijnsadvies inwinnen bij de 
onafhankelijke experts van De btw-lijn. 
Bovendien organiseert Sociare halfjaar-
lijkse supervisie tussen de leden over 
btw-materies, ondersteund door een 
expert van De btw-lijn. 

Voor gedetailleerd schriftelijk advies of 
bijstand betalen leden 125 euro per uur, 
excl. btw (i.p.v. 155 euro, excl. btw). Dat 
is bijvoorbeeld het geval voor ruling-
aanvragen, verzoekschriften, bespre-
kingen met de administratie, nalezen en 
schriftelijk becommentariëren van zelf 
voorbereide btw-analyses, opiniepa-
pers, interne opleidingen.
Leden kunnen bovendien deelnemen 
aan semestriële btw-updateseminaries, 
aan 75 euro per seminarie (normale 
prijs: 150 euro). En de experts van De 
btw-lijn blijven ook geregeld workshops 
geven voor geïnteresseerde leden (aan 
de Sociare-prijs).

HRwijs.be: ondersteuning 
medewerkersbeleid

Opgericht door Verso vanuit het VIA4 
kwam de ondersteuning van  medewer-
kersbeleid door HRwijs in 2014 in een 
hogere versnelling. Sociare neemt actief 
deel aan de stuurgroep van HRwijs. We 
ijveren er voor praktische en toepasbare 
ondersteuning, ook en zeker voor zeer 
kleine organisaties. 

De medewerkers van HRwijs leggen zelf 
contacten in de sector met bijvoorbeeld 
sectorfederaties om een goed beeld te 
krijgen van wat in de kleine organisaties 
(minder dan 50 werknemers) van de  
socialprofitsector leeft.

In 2014 resulteerde een en ander in:
• de lancering van HRwijs.be: een 

website met praktische tips, instru-
menten, inspirerende voorbeelden en 
een kalender met nuttige activiteiten

• gratis vormingen rond medewerkers-
beleid. Oorspronkelijk georganiseerd 
door VIVO vanuit een ESF-project, 
maar in 2015 voortgezet met medewer-
king en financiering door HRwijs en 
het fonds risicogroepen

• HR-inspiratiesessies
• ondersteuning van vormingsinitia-

tieven van de Verso-leden- werkgevers-
federaties over medewerkersbeleid

• de opstart van eerstelijnsadvies over 
medewerkersbeleid 

HRwijs is nog in volle ontwikkeling 
maar de plannen voor 2015 en volgende 
jaren zijn veelbelovend. Inschrijven op de 
nieuwsbrief is de boodschap, via  
hrwijs.be. 
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2 Belangenbehartiging:  
sociale agenda 2014

spreken de Sociare-leden zich op 3 juni 
2014 uit over de ontwerp-cao en de onder-
handelingen. Ze bevestigen ons eerder 
ingenomen standpunt. Met de input van 
de leden beslist de Raad van Bestuur in 
het paritair comité aan te geven dat de 
cao uiterst moeilijk ligt in de sector, onder 
andere omdat de gevolgen niet betaalbaar 
zijn. Hij stelt dat een cao slechts kan als 
voldaan is aan vier voorwaarden: 
1) een toekenning van anciënniteit op 

basis van relevante ervaring 
2) de werkgever bepaalt na overleg 

welke ervaring relevant is 
3) de cao bevat een verwijzing naar de 

beperkingen in subsidiedecreten 
4) de cao moet van bepaalde duur zijn, 

tot het moment waarop de nieuwe 
if-ic-functieclassificatiestructuur van 
toepassing wordt. 

De vakbonden reageren verontwaardigd. 
Maar in de zomer van 2014 wordt boven-
dien duidelijk dat de socioculturele sector 
hard getroffen wordt door de besparingen 
van de Vlaamse en federale overheid. 
Sociare geeft aan dat in die context een cao 
uitgesloten is. De vakbonden zeggen het 
verband niet te zien en zijn teleurgesteld. 
Ze geven nog herhaaldelijk aan dat dit 
dossier wat hen betreft op tafel blijft liggen. 

In de thematische adviesgroep van 3 juni 
2014 geven de leden van Sociare ook aan 
dat Sociare denkwerk moet verrichten 
rond innovatieve loon- en arbeidsvoor-
waarden. Sociare plant er in 2015 een 
studiedag over, samen met oKo. 

1. Cao’s sectorpensioen in PC 329.01

Ook in 2014 sluiten we enkele cao’s over 
het sectorpensioen. Een ervan bepaalt de 
rsz-werkgeversbijdragen voor het sector-
pensioen in 2014. Ook in 2014 bedraagt 
de bijdrage 0,24% op de lonen. Ze wordt 
in het 3de en 4de kwartaal geïnd, aan 
0,48%. Organisaties die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen en een procedure 
naleven, blijven vrijstelling genieten. 
Andere cao’s leggen de pensioentoezeg-
ging voor 2013 vast, veranderen het 
pensioenreglement en brengen de maat-
schappelijke zetel van het Sociaal Fonds 
329.01 tot financiering tweede pensioen-
pijler over van de Handelskaai naar de 
Sainctelettesquare. 

2. Onderhandelingen cao barema-
anciënniteit in PC 329.01

Eind 2012 sloten we een cao eindejaars-
premie met de vakbonden. Het resultaat 
van moeizame onderhandelingen. Sociare 
ging samen met het sluiten van die cao 
akkoord om in 2013 onderhandelingen te 
starten over een vakbondsvoorstel van cao 
over barema-anciënniteit.  Na een eerste 
vakbondsvoorstel legt Sociare een voorstel 
van cao op de onderhandelingstafel. Het 
resultaat van een bevraging bij de leden 
tijdens een ‘Ronde van Vlaanderen’. 
Onze standpunten en die van de 
vakbonden lopen echter sterk uiteen. 
Zij leggen een nieuw voorstel op tafel. 
Tijdens een thematische adviesgroep 

U krijgt hier een volledig overzicht van de belangenbehartiging in 2014. 

Thema’s in het PC 329.01, PC 329.03 en PC 329.00 in 2014: 
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3. Cao vormingsinspanningen  
2014-2015 PC 329.03 

Op 30 juni 2014 sluiten Sociare en Cessoc 
met de vakbonden in PC 329.03 een cao 
vormingsinspanningen 2014-2015.
Op het niveau van de organisatie geldt 
een collectieve vormingstijd voor de 
werknemer en in geval van een formele 
werknemersvertegenwoordiging licht 
de werkgever de vormingscijfers uit de 
sociale balans toe. Bovendien moet de 
collectieve opleidingstijd elke werknemer 
de mogelijkheid bieden minstens 2 dagen 
opleiding te volgen in 2014-2015. Dat 
laatste is nieuw. Het is vooraf getoetst bij 
de betrokken leden, en het zogenaamde 
Competitiviteitspact voorziet bovendien 
in de verplichting om vanaf 2015 in de 
cao een dag vorming per werknemer op 
te nemen. Om het allemaal werkbaar te 
houden voor de organisatie sluiten we de 
cao af voor twee jaar. 

De cao werd gesloten voor 30 september 
2014. Dat is nog op tijd om de sanctie bij 
afwezigheid van die cao, een extra rsz-
werkgeversbijdrage, te ontlopen.
In het najaar van 2014 beslist het Grond-
wettelijk Hof dat die sanctie ongrond-
wettelijk is. Bovendien werd federaal 
ondertussen tot een standstill besloten in 
het kader van de vormingsinspanningen. 
De NAR evalueert het volledige kader 
van vormingsinspanningen binnenkort 
opnieuw. Wellicht komen er dus voorlopig 
geen nieuwe cao’s vormingsinspanningen. 

In PC 329.01 sloten we in 2013 al een cao 
voor de periode 2013-2014. 

4. Akkoord over functieclassificatie  
en onderhandelingen barema’s  
voor sector ontwikkelingssamen-
werking in PC 329.03

Na een vraag vanuit de sector ontwikkelings-
samenwerking onder PC 329.02 gingen de 
leden van Sociare eerder al akkoord met een 
functieclassificatie voor hun sector onder PC 
329.03 en het opstarten van onderhandelingen 
over barema’s, samen met PC 329.02.
Daarbij zijn natuurlijk de concrete situatie, 
de subsidiëring en de financiering van de 
betrokken ngo’s van cruciaal belang. Feong 
en Sociare onderzoeken de mogelijkheden en 
verschillende werkgroepen met betrokken 
leden komen samen. In 2013 lichtten ngo-
federatie en Acodev de financiële situatie van 
de organisaties en de daaraan verbonden 
mogelijkheden van barema’s toe in PC329.02 
en PC329.03. Bovendien stelden we de 
vakbonden de vraag naar andere manieren 
van barema-opbouw dan alleen op basis van 
anciënniteit. 
Maar uit de besprekingen in 2014 blijkt 
duidelijk dat men wil vasthouden aan 
anciënniteitsbarema’s. Een voorstel van 
baremastructuur wordt afgesproken binnen 
een werkgroep Sociare – Feong (Franstalige 
werkgeversorganisatie van ngo’s en lid van 
Cessoc). Dat voorstel leggen we samen met 
Cessoc voor, en passen we na opmerkingen 
van de vakbond aan, rekening houdend met 
de mogelijkheden van de organisaties en de 
bijkomende besparingen van de federale over-
heid op ontwikkelingssamenwerking. 
Het uiteindelijke voorstel van Sociare-Cessoc 
is niet voldoende voor de vakbonden. Dat 
betekent het einde van de onderhandelingen  
over barema’s voor de sector ontwikkelings-
samenwerking in PC329.02 en PC329.03. 
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5. Vakbondsvoorstel cao medische 
huisarrest 

De wet 26 december 2013 voerde op 1 
januari 2014 nieuwe opzegtermijnen in, 
gelijk voor arbeiders en bedienden, en 
veralgemeende het outplacement. Daar-
naast schrapte de wet de carenzdag. Als 
‘compensatie’ maakt de wet het mogelijk 
in het arbeidsreglement of in een cao 
een vorm van ‘medisch huisarrest’ op 
te nemen: wanneer de werknemer thuis 
moet zijn om de controle door de contro-
learts mogelijk te maken. 

De vakbonden stellen in PC 329.03, net 
zoals in andere tweetalige en Franstalige 
socialprofitsectoren, een sectorale cao 
voor die bepaalt dat de werkgever de 
werknemer niet kan verplichten gedu-
rende een welbepaalde periode in zijn 
woning beschikbaar te blijven.
De carenzdag was al betalend in onze 
sectoren, zo stellen zij, en dus is er geen 
compensatie nodig voor de afschaffing 

van de carenzdag. En het voorstel beperkt 
niet het recht op medische controle door 
de werkgever.

Ook al zijn die argumenten valabel, toch 
wil Sociare, net als de meeste andere 
werkgeversfederaties van de socialpro-
fitsectoren die deze vraag kregen, niet 
ingaan op het vakbondsvoorstel. Het 
medisch huisarrest is immers het gevolg 
van een akkoord op ‘hoger’ (federaal) 
niveau. Van een evenwichtsoefening 
tussen lasten voor werkgevers en werk-
nemers. We zijn er geen voorstander 
van om één onderdeel sectoraal terug te 
schroeven. 
De vakbonden delen vervolgens mee dat 
zij hun vertegenwoordigers in de orga-
nisaties zullen aansporen niet akkoord te 
gaan met een clausule medisch huisarrest. 

Binnen unisoc blijkt dat ook de andere 
sectoren niet ingaan op de vraag, met 
uitzondering van één sector waar de cao 
een onderdeel is van verschillende cao’s.

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2014

Overzicht cao’s gesloten in 2014
Titel Gesloten op 

Cao bijdragebepaling sectorale tweede pensioenpijler 2014 Cao van 2 april 2014
Cao wijziging pensioenreglement Cao van 2 april 2014
Cao vorming PC 329.03 Cao van 30 juni 2014
Cao bepaling pensioentoezegging 2013 Cao van 12 september 2014
Cao tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het 
Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler

Cao van 18 december 2014

Cao tot vastlegging van het vaste bedrag van de einde-
jaarspremie, ter uitvoering van de cao van 6 december 2013 
inzake de toekenning van een eindejaarspremie

Cao van 18 december 2014
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Sociale fondsen, VIVO en if-ic

1. VSPF 

VSPF overkoepelt de Vlaamse socialpro-
fitfondsen. Voor onze sector: het fonds 
risicogroepen, het maribelfonds 329.01 
en het fonds 329.01 voor aanvullende 
financiering 2de pensioenpijler. Daarnaast 
heeft het een structurele samenwerking 
(ook wat betreft personeel en organi-
satie) met VIVO, het ‘Vlaams instituut 
voor Vorming en Opleiding in de social-
profitsector’. 
VSPF vormt samen met de koepels van 
de federale en bicommunautaire fondsen 
(FE.BI) en de Franstalige fondsen 
(APEF), met de dienstverlenende koepel 
(Vesofo/Afosoc), 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. 
Het dossier van de huisvesting krijgt in 
2014 zijn beslag, met een verhuis naar 
Sainctelettesquare 13-15. “Het huis” heet 
nu “Eolis”.

2.  Socialemaribelfonds 329.01

In het Socialemaribelfonds 329.01 gelden 
sinds 2012 toekenningen voor onbepaalde 
tijd en is maribeltewerkstelling alleen 
mogelijk met arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd. 
Jaarlijks wacht het beheerscomité van het 
fonds de beschikbare financiële cijfers af 

om te beslissen over het subsidieplafond 
per voltijdse eenheid voor dat jaar, in 
functie van de indexering en beschikbare 
middelen, en over nieuwe toekenningen 
en uitbreiding van toekenningen.
Uit de financiële cijfers van 2014 blijkt 
dat er ruimte is voor een verhoging van 
het plafond naar 41.500 euro per vte. Dat 
komt onder andere doordat de dotatie, het 
bedrag per rechtgevende werknemer dat 
het fonds krijgt, op 1 januari 2014 stijgt. 
Daarnaast gaat het beheerscomité in 
op de vraag van enkele organisaties tot 
nieuwe toekenning of uitbreiding van de 
toekenning. Organisaties die gemiddeld 
minstens 5,5 rechtgevende werknemers 
in dienst hebben, kunnen immers zo’n 
aanvraag doen. 
Ten slotte verhoogt het fonds het aantal 
plaatsen in het project deeltijds leren en 
werken met 25. Het fonds risicogroepen 
en het maribelfonds financieren daarmee 
in totaal de loonkosten voor 75 plaatsten 
voor jongeren die deels naar school gaan 
en deels in een socioculturele organisatie 
werken. 

Oorspronkelijk was ook op 1 januari 
2015 een verhoging van het bedrag per 
rechtgevende werknemers voorzien. De 
nieuwe federale regering verschuift die 
verhoging echter naar 1 januari 2016. 
Nieuwe beslissingen door het beheers-
comité zijn dus voor 2015. 

 

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2014
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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 
(Nederlandse taalrol bij de RSZ). In 2014 
zet het fonds risicogroepen de bestaande 
acties voort: 
• tussenkomsten in opleidingen en 

projecten
• optimalisatie van de werksituatie
• taalondersteuning Nederlands op het 

werk voor anderstaligen
• deeltijds leren-deeltijds werken
• Via Vorming Hogerop
• Succes met je Studies

Het fonds werkt in 2014 voort met de 
input, aanbevelingen en voorstellen van 
acties uit het HIVA-onderzoek van 2012. 

Het fonds risicogroepen werkt in 2014 
samen met VIVO aan de concretisering 
van de acties uit het sectorconvenant 
rond aansluiting onderwijs-arbeids-
markt, competentiebeleid/ levenslang 
leren en diversiteit. 

VIVO verdeelt ook in 2014 opleidings-
middelen: 30 euro per vte. 

Het fonds risicogroepen voldoet aan de 
verplichting om 0,05% van de 0,10% te 
besteden aan specifieke doelgroepen en 
bovendien de helft van die 0,05% aan 
jongeren. Het neemt immers de loon-
kosten voor 25 plaatsen in het project 
deeltijds leren-deeltijds werken op zich. 

Het project  start in 2014. Met extra 
middelen van de federale overheid kan 
het fonds organisaties 6 maanden finan-

cieel ondersteunen in de inschakeling 
of tewerkstelling van jongeren. Iedere 
jongere onder 26 jaar komt in aanmer-
king. De inschakeling van de jongere in 
de organisatie en de tussenkomst vanuit 
het fonds hangen af van de situatie van 
de jongere. 
Het project komt traag van de grond. 
De 150 plaatsen raken niet ingevuld. 
Mogelijk krijgt het fonds in de toekomst 
opnieuw de mogelijkheid om een project 
in te dienen. Maar daarbij moeten we 
dan zeker rekening houden met de erva-
ringen in het huidige project. 

Het is voor werkgevers moeilijk zelf 
te ontwarren waar ze recht op hebben 
vanuit de fondsen, VIVO en ander 
instanties. Daarom vraagt de Raad van 
Bestuur aan de staf daar een gebruiks-
vriendelijk instrument voor te maken en 
een communicatie. Sociare plant een en 
ander in 2015. 
Bovendien neemt Sociare de vereenvoudi-
ging en verbetering van de communicatie 
van de sociale fondsen en VIVO mee. 

4. Vormingsfonds lokale 
diensteneconomie (lde)

Het vanuit het VIA4 opgerichte 
Vormingsfonds lokale diensteneconomie 
biedt in 2014 een collectief aanbod aan de 
lde-organisaties aan. Dat collectief aanbod 
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 2014
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Om het volledige budget van 2014 te 
kunnen besteden krijgen de organisaties 
in 2014 uitzonderlijk zelf nog de kans om 
een dossier in dienen voor tussenkomst 
in vormingen die in bovenstaande acties 
kaderen. 

De operationele werking van het 
vormingsfonds gebeurt door VIVO/
VSPF en de Koepel LDE. 

5.  Start opmaak functieclassificatie 
voor de Vlaamse socialprofit-
sector door IFIC

In het VIA4 kwamen vakbonden en 
werkgevers overeen om een functieclas-
sificatie op te maken voor de Vlaamse 
socialprofitsector.  Een opdracht voor 
if-ic, het Instituut voor Functieclas-
sificatie, waar Sociare actief aan deel-
neemt in de technische werkgroepen 
en de stuurgroep. Sociare doet daar-

voor oproepen aan de leden om hun 
functies in kaart te brengen en om zich 
ook kandidaat te stellen voor diepte-
interviews bij die functies. Zo willen 
we komen tot een zo getrouw mogelijk 
beeld van de functies in onze sector en 
de mogelijke transversale beroepen over 
heel de Vlaamse socialprofitsector.
In 2014 vorderen de interviews met de 
functiehouders en starten de functiebe-
schrijvingen. De werkzaamheden lopen 
nog.

 
6. Pensioenfonds en sectoraal  

fonds tweede pensioenpijler

Ook voor 2014 keurt het fonds 329.01 
voor de financiering van de tweede 
pensioenpijler de aanvraag van 70 orga-
nisaties om bijdragevrijstelling goed.
Het pensioenfonds legt ook de pen-
sioentoelagen vast voor de individuele 
rekeningen van de werknemers. 

2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2014

17



2 Belangenbehartiging: sociale agenda 2014

6de staatshervorming en 
Regeerakkoorden

Door de 6de staatshervorming komen 
in 2014 verschillende maatregelen 
inzake werkgelegenheid over naar de 
Gewesten, zoals gesco’s, betaald educa-
tief verlof en doelgroepverminderingen. 
De regeerakkoorden van de Vlaamse 
en de Brusselse Regering bevatten 
er afspraken over. Sociare vergadert 
geregeld met de sectorfederaties om 
de uitvoering daarvan proactief op te 
volgen en voor het maken van afspraken 
met de betrokken beleidsdomeinen. Ook 
via Verso, BCSPO en unisoc volgen we 
een en ander op. Net zoals de effecten 
van het federaal regeerakkoord op 
tewerkstelling in de sector, met belang-
rijke dossiers als de wijzigingen van het 
arbeidsrecht en de maribelfinanciering. 

En verder

• voert het HIVA in uitvoering van 
het VIA4 in 2014 ook in onze sector 
een onderzoek naar de effecten van 
verschillende maatregelen, zoals de 
av-dagen, op het arbeidsvolume en de 
werking van organisaties. Eind 2014 
kennen we de resultaten en volgen we 
het verder op, onder andere via Verso.

• geeft het maribelfonds 329.03 ook 
in 2014 nieuwe toekenningen aan 
sommige organisaties en komen we 
ook in dat fonds tot een verhoging van 
het loonplafond, in twee stappen.  

• sluiten we in 2014 een nieuw raam-
overeenkomst met Reprobel. Leden 
kunnen daarop intekenen, wat zorgt 
voor een besparing op kosten en admi-
nistratie

• komt Sociare met oKo tot een structu-
rele samenwerking rond tewerkstel-
ling van artistieke medewerkers, met 
expertisedeling en informatie-uitwis-
seling
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Leden 

In 2014 kent de sector verschillende fusies, 
overnames en ‘inkantelingsoperaties’. 
Daardoor daalt het aantal organisaties, en 
zo ook het aantal Sociare-leden. Positief 
is dat de nieuwe fusieorganisatie meestal 
aansluit bij Sociare, als nieuw lid dus.
Andere redenen waarom organisaties ons 
verlaten: geen personeel meer,  stopzetting 
van de activiteiten en bezuinigingen.
Maar we verwelkomen in 2014 ook 24 
nieuwe leden.

aantal leden 
(maart 2015)

organ. werkn.

individuele leden 403 9072

collectieve leden 23 449

toegetreden leden 348 4.614

Totaal 774 14.135

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

Sociare heeft drie soorten leden: 
• Individuele leden sluiten rechtreeks 

aan bij Sociare. Zij hebben stemrecht.
• Collectieve leden zijn 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. 

organ. % werkn. % gem. %

Sociaal-cultureel werk met volwassenen 175 22,61 2.440 17,26 19,94
Jeugdwerk 151 19,51 1.623 11,48 15,50
Beroepsopleiding 86 11,11 2.711 19,18 15,15
Sport 72 9,30 818 5,79 7,54
Samenlevingsopbouw 60 7,75 972 6,88 7,31
Cultuurspreiding 69 8,91 732 5,18 7,05
Milieu 55 7,11 764 5,41 6,26
Lokale diensteneconomie 7 0,90 1.500 10,61 5,76
Ontwikkelingssamenwerking 40 5,17 824 5,83 5,50
Minderheden 20 2,58 927 6,56 4,57
Toerisme 10 1,29 443 3,13 2,21
Musea & erfgoed 18 2,33 236 1,67 2,00
Media 11 1,42 145 1,03 1,22

774 100,00 14.135 100,00 100,00
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Besluitvorming en inspraak

Sociare is een ledenorganisatie en kan ook 
in 2014 rekenen op veel inzet en steun 
van de leden in haar besluitvormings- en 
inspraakkanalen.  
•  individuele en collectieve leden zetelen 

in de Algemene Vergadering. Het 
aantal werknemers, zoals opgegeven 
in het kader van hun lidmaatschap, 
bepaalt hun aantal stemmen. 

 De Algemene Vergadering vergadert in 
2014 een keer, op 3 juni, gevolgd door 
een thematische adviesgroep.  

• Op 6 oktober 2014 overlijdt Peter 
Warson. Wij nemen afscheid van een 
man met een groot engagement voor 
de socioculturele sector en voor Sociare. 
Peter was bestuurder sinds eind jaren 
negentig. 

 Enkele bestuurders verlaten de orga-
nisatie waarvoor ze werken, en zijn 
ontslagnemend. Op de volgende Alge-
mene Vergadering (19 mei 2015) worden 
ze vervangen. De samenstelling van de 
Raad van Bestuur eind 2014: 

3 Sociare: wie & wat?

Voorzitter Lieve Van Hoofstadt  
(Centrum voor Christelijk vormingswerk)

Sociaal-cultureel werk met 
volwassenen

Marc Claes (Boerenbondorganisaties) 
Fons De Neve (Gezinsbond) 
Veerle De Wandeler (Vormingplus Antwerpen) 
Vacant mandaat

Jeugdwerk Kaat De Smet (Chirojeugd Vlaanderen) 
Jan Deduytsche (Uit De Marge) 
Tom Willox (Formaat) (ondervoorzitter)

Beroepsopleiding Linda Turelinckx (Vokans)  
Koen Descheemaeker (Levanto) (waarnemend tot volgende AV) 
Vacant mandaat

Sport Geraldine Mattens (VSF) 
Liliane Roegies (Vlabus)

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

Cultuurspreiding Paul Sergier (VVC) 
Geert Steendam (Pianofabriek)

Milieu Bram Dousselaere (BBL)

Lokale diensteneconomie Ruth Claes (In-Z)

Ontwikkelingssamenwerking Eric Kint (ngo-federatie)

Minderheden Benny Brouwers (Kruispunt MI) (penningmeester)

Musea & erfgoed Eric Krols (Herita)

Toerisme Johan Poplemon (KMDA)

Media Lucie De Zutter (AVS)
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In 2014 vergadert de Raad van Bestuur 5 
keer: op 11 februari, 25 maart, 16 juni, 14 
oktober en 9 december. 

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 de onderhan-
delingsmarge, 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. 

Voor het uitvoeren van de beslissingen 
van de Raad van Bestuur inzake repre-
sentatie en belangenbehartiging in de 
verschillende sociaaloverlegorganen en 
om de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur voor te bereiden op die punten, 
richt de Raad van Bestuur een Commissie 
Sociaal overleg op. 

• Thematische adviesgroepen: ook in 
2014 vinden enkele thematische advies-

groepen plaats. Soms sectoraal, bv. over 
de cao vormingsinspanningen  voor 
PC329.03 of de barema’s voor sector 
ontwikkelingssamenwerking PC329.03, 
soms voor alle leden, bv. over de cao 
barema-anciënniteit. 

 Tijdens de adviesgroepen geven leden 
advies aan de Raad van Bestuur over 
een specifiek thema op de sociale 
agenda. 

• Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks 
Bestuur staat in voor het operationeel 
organisatiebeheer van de vzw ivm 
financiën, personeel,  huisvesting en 
operationele opvolging van de uitvoe-
ring van beleids- en jaarplan. 

 De beleidsbeslissingen en de jaarreke-
ning en begroting alsook de personeels-
zaken directie blijven bij de RvB. 

De staf voert de beslissingen van de 
beleidsorganen uit en dragen die ook uit  
in de geëigende sociaaloverlegorganen en 
instanties.  

3 Sociare: wie & wat?
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Sociare-team

De stafmedewerkers zijn de motor 
van de kwalitatieve adviesverlening, 
vorming en ondersteuning van netwer-
king. Samen met de directeur, de 
administratief coördinator, de adjunct-
directeur, de administratieve medewerk-
ster brengen ze dagelijks de missie van 
Sociare in praktijk. 

De stafmedewerkers zijn de stafmede-
werker communicatie en ledenrelatie en 
de consulenten. Zij werken gericht als 
team. Ze verwerven en onderhouden een 
gemeenschappelijke, verregaande kennis 
in de courante domeinen van de sociale 
wetgeving en een gedegen kennis op een 
aantal specialistische domeinen. Elke 

3 Sociare: wie & wat?
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1. de nodige werktijd voor uitvoerende 
boekhouding- en administratieve 
taken vermindert door de crm-
automatisering drastisch, terwijl 
het financieel administratiebeheer 
specifieke bijkomende kennis en 
inzicht vereist. De functie van de 
administratief medewerkster moet 
daarom grondig aangepast worden 
en verdwijnt uiteindelijk bij gebrek 
aan akkoord met betrokkene. Sociare 
doet voortaan een beroep op een 
extern boekhoudkantoor, gesupervi-
seerd door haar financieel beslagen 
penningmeester en de directeur. Zij 
voeren ook de professionalisering 
en automatisering van de financiële 
processen door. 

 De werktijd van de logistiek/adminis-
tratief assistente verhoogt licht; haar 
functie verandert in administratief 
medewerkster. 

2. er komt een nieuwe functie voor het 
ledenrelatiebeheer en de commu-
nicatie, ter ondersteuning van de 
consulentenploeg, op hun niveau. 

 
Na het vastleggen van de strategische 
lijnen van Sociare voor de volgende 
jaren, beslist de Raad van Bestuur 
tijdens de vergadering van december 
om de belangenbehartiging verder uit te 
bouwen en over te gaan tot de aanwer-
ving van een adviseur belangenbeharti-
ging. Een vacature die in 2015 ingevuld 
wordt. 
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consulent volgt enkele deelsectoren op. 
De consulenten optimaliseren blijvend 
de dienstverlening en ondersteunen de 
belangenbehartiging. 

Samen met de adjunct-directeur en de 
directeur nemen de consulenten jaarlijks 
de werking, hun specialistische kennis-
domeinen en de eindverantwoordelijk-
heden onder de loep en sturen die waar 
nodig bij. 

Het Sociare-team ondergaat in 2014 een 
grondige wijziging. Door de automati-
sering in het ledenbeheer en de wijzi-
gingen in het financiëel beleid is een 
andere invulling van de functies binnen 
Sociare nodig. Het uitvoerende admi-
nistratief en boekhoudkundig werk is 
aanzienlijk verminderd. 
Eind 2014 gaat Bettie Geelen, adminis-
tratief coördinator, met pensioen. Zij 
wijdde zich de laatste jaren vooral aan 
de automatisering (crm) van het leden-
beheer en van de inschrijvingen voor de 
vormingen. Daarvoor krijgt ze in 2014 
steun van Wim Ottoy, tijdelijk project-
medewerker.  

Met het gegeven van bovenstaande 
wijzigingen in de werking en de 
toekomstige uitdagingen voor Sociare 
als ondersteuner en belangenbehartiger 
voor de socioculturele werkgevers buigt 
het Dagelijks Bestuur zich in het voorjaar 
over de toekomstige interne organisatie 
van Sociare en gaat over tot een reorga-
nisatie: 
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• specialist functieclassificatie, 
intellectuele eigendomsrechten, 
preventie en welzijn, overheids-
opdrachten, tewerkstelling oudere 
werknemers, eindeloopbaan en 
eerste pensioenpijler

 Zohra Nidlahcen: 
• eindverantwoordelijk voor leden-

werving en -tevredenheid
• sectorconsulent ontwikkelingssa-

menwerking en samenlevingsop-
bouw

• specialist diversiteit, 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

 Stafmedewerker communicatie en 
ledenrelatie: Bert Maes: staat in voor 
de communicatie van Sociare, het 
lidmaatschapsbeheer en de onder-
steuning van de ledennetwerking.

 
Na afloop van 2014 telt het Sociare-team 
11 werknemers, 8,2 vte. 
De consulenten zijn (in volgorde van 
indiensttreding)

 Kristien Musch:
• eindverantwoordelijk voor de 

organisatie van vorming voor leden 
en voor de ondersteuning van hun 
werkgeverschap door kansen te 
bieden tot netwerking

• sectorconsulent jeugd
• specialist sociale verkiezingen, 

ondernemingsraad, cpbw, 
vakbondsafvaardiging, via-
middelen

 Griet Van Mol
• eindverantwoordelijk voor  

consulting 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 uitwer-
king ‘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

3 Sociare: wie & wat?
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Representatie

Sociare behartigt de belangen van haar 
leden in verschillende overlegstructuren. 

Vertegenwoordigers van Sociare in 
de overlegstructuren eind 2014

PC 329 voor de socioculturele sector
8 effectieve en 8 plaatsvervangende 
mandaten (enkele vacant)
Benny Brouwers, Marc Claes, Fons 
De Neve, Kaat De Smet, Bram Dous-
selaere, Anke Grooten, Eric Kint, Johan 
Poplemon, Dirk Masquillier, Paul 
Sergier, Geraldine Mattens, Lieve Van 
Hoofstadt, Dirk Vermeulen, Tom Willox 

PC 329.01 voor de socioculturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap
7 effectieve en 7 plaatsvervangende 
mandaten (enkele vacant)
Benny Brouwers, Marc Claes,  
Fons De Neve, Kaat De Smet, Bram 
Dousselaere, Anke Grooten, Eric Kint, 
Johan Poplemon, Lieve Van Hoofstadt, 
Tom Willox, Dirk Vermeulen

PC 329.03 voor de federale en 
bicommunautaire socioculturele 
organisaties
2 effectieve en 2 plaatsvervangende 
mandaten
Bram Dousselaere, Anke Grooten,  
Eric Kint, Dirk Vermeulen 

Fonds Risicogroepen van de 
socioculturele sector
5 mandaten (één vacant)
Marc Claes, Anke Grooten, Lieve  
Van Hoofstadt en Dirk Vermeulen

 Administratief medewerkster: Zineb 
El Khattouti: verzorgt het onthaal bij 
de vormingen en de lokalen, onder-
steunt de collega’s administratief 
onder andere in het kader van de 
vormingen.

 Adjunct-directeur: Anke Grooten: 
staat mee in voor de collectieve 
belangenbehartiging en de represen-
tatie van Sociare, is eindverantwoor-
delijk voor teamcoördinatie, orga-
nisatie van het consulentenoverleg, 
bijscholing van de consulenten, 
kwaliteitsbewaking, informatiebe-
heer en communicatie met de leden 
en samenwerking met externe part-
ners.

 Directeur: Dirk Vermeulen: staat in 
voor de collectieve belangenbehar-
tiging, de representatie van Sociare 
en het organisatie- en financieel 
beheer, en is eindverantwoordelijk 
voor de dienstverlening en het intern 
management. 

Zorg voor en bijscholing van de 
medewerkers staan hoog op de agenda 
van Sociare. De jaarlijkse functione-
ringsgesprekken, de tweedaagse en 
het wekelijks consulentenoverleg zijn 
ondertussen aangevuld met een jaar-
lijkse consulentendag en enkele infor-
mele teammomenten. Om de kwaliteit 
van de dienstverlening en belangenbe-
hartiging blijvend te optimaliseren biedt 
Sociare haar medewerkers verschillende 
opleidingen aan en evalueert zij voort-
durend de abonnementen op (online) 
publicaties. 
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Sociaal Fonds 329.01 tot financiering 
van de 2e pijler
5 mandaten (één vacant)
Marc Claes, Anke Grooten, Lieve  
Van Hoofstadt en Dirk Vermeulen

Socialemaribelfonds PC 329.01
7 mandaten (één vacant)
Lieve Van Hoofstadt, Tom Willox,  
Dirk Vermeulen, Marc Claes,  
Benny Brouwers, Anke Grooten

Socialemaribelfonds PC 329.03
3 mandaten
Bram Dousselaere, Anke Grooten  
en Eric Kint

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

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

Vormingsfonds lde 
5 mandaten: Els Mertens,  
Joeri Vancoillie, 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, 3 vertegenwoordigers:  
Anke Grooten, Lieve Van Hoofstadt  
en Dirk Vermeulen
RvB, 1 mandaat: Dirk Vermeulen

Vereniging voor Social Profit 
Ondernemingen (Verso)
AV, 3 vertegenwoordigers:  
Anke Grooten, Lieve Van Hoofstadt  
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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Beleidslijnen volgende  
jaren en acties 2015

1. Belangenbehartiging: Sociare behartigt als representatieve werkgeversfederatie de 
belangen van de socioculturele organisaties zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen 
missie. In kader van belangenbehartiging zet Sociare de volgende vier jaar in op werkbaar, 
actief werk met een loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid, aangepast aan de huidige 
en toekomstige noden, en op werkbaar organisatiebeheer met rechtszekerheid voor 
organisatieverantwoordelijken

 Acties 2015 in dit kader: 
• Bepaling strategie en beleid communicatie Sociare, zowel inten naar leden en potentiële 

leden, als extern
• Verhoging van representativiteit door uitbreiding aanbod dienstverlening voornamelijk 

gericht naar hele kleine organisaties. 
• Versterking team op vlak van belangenbehartiging met aanwerving Adviseur 

Belangenbehartiging
• Studiedag over Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid aangepast aan huidige en 

toekomstige noden als inspiratie voor Bestuur, leden en Staf
• Proactief opvolgen van de uitvoering van de regeerakkoorden en de gevolgen van de 6de 

staatshervorming ism sectorfederaties, confederaties en andere betrokkenen
• Proactief opvolgen van werkzaamheden confederaties (unisoc, Verso, BCSPO), sociale 

fondsen en if-ic

2. Dienstverlening: Sociare zet in op laagdrempelige, praktisch en correcte dienstverlening 
waarbij we het hoge kwaliteitsniveau vrijwaren. Met een aanbod als antwoord op de reële 
behoeften van de organisatieverantwoordelijken.

 Acties 2015 in dit kader: 
• Uitbreiding aanbod dienstverlening voornamelijk gericht naar hele kleine organisaties
• Uitgebreide ondersteuning van organisaties rond Sociale Verkiezingen 2016
• Verdere ontwikkeling praktische tools
• Blijvend aandacht voor medewerkerstevredenheid via gesprekken, teamvergaderingen en 

expertiseontwikkeling. 
• Proactief opvolgen van de dienstverlening via vorming, coaching, 

functioneringsgesprekken en planningsgesprekken van consulenten, alsook regelmatige 
teamvergaderingen. En het opvolgen van evaluaties, opzetten  nieuwe vormingen, 
technische ondersteuning en gericht bekendmaken van het aanbod. 

• Evaluatie samenwerking De btw-lijn bij lidmaatschapsvernieuwing

3. Bevordering net- en samenwerking: Leren van elkaar en verbindingen maken versterken 
organisaties. Sociare zet daar voor haar leden op verschillende manieren op in, en verstevigt 
daarom het aanbod ‘bevordering van netwerking en samenwerking’ van leden.

Acties 2015 in dit kader: 
• Onderhouden en blijvend optimaliseren crm-systeem
• Bevraging Boeiende Babbel en verder aanbod Boeiende Babbel, d-babbel en andere 

bestaande initiatieven.
• Gedachtewisseling Raad van Bestuur, vervolgens ontwikkeling verder aanbod, inclusief 

digitaal aanbod

4. Beheer Sociare: Sociare blijft een betrouwbare en financieel gezonde organisatie 
en wordt een innoverende organisatie op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden.

Acties 2015 in dit kader: 
• Periodieke budgetcontrole en meerjarenbegroting ter ondersteuning van de 

langetermijnplanning, met geoptimaliseerde samenwerking met extern boekhoudkantoor
• Herinrichting kantoren in kader van het nieuwe werken
• Blijvend aandacht voor medewerkerstevredenheid via gesprekken,  

teamvergaderingen en expertiseontwikkeling.
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Ravensteingalerij 28
1000 Brussel
Tel. 02 503 18 11
Fax 02 514 57 36
info@sociare.be
www.sociare.be
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