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Sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van sector 
Social profit (Paritaire Comités 318.02, 319.01, 327.01, 
329.01, 330, 331, 337) 

 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- De heer Jan Jambon, De Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse 
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

- Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw,  

- De heer Ben Weyts, De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand, 

- De heer Wouter Beke, De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding, 

- De heer Benjamin Dalle, De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Social profit, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De Mevrouw Ingrid Lieten, Voorzitter VIVO, Verso; 

- De heer Luc Jaminé, Lid Dagelijks Bestuur VIVO, Verso; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Johan Van Eeghem, Ondervoorzitter VIVO, BBTK; 

- De heer Olivier Remy, Lid Dagelijks Bestuur VIVO, ACV Puls; 

 

hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

 

Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage van 
686.000,00 EUR uit te betalen aan VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0472.871.139 - bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) ter financiering 
van 7 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst door het organiseren van : 

1.  ad hoc-overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 
2. klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend 

beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 
3.  netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten die  fungeren als doorgeefluik van 

informatie en die in het teken staan van onder meer ervaringsuitwisseling, opbouw van 
expertise, en sector overschrijdende samenwerking.  

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe om conform artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 
betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein werk en 
sociale economie een kwaliteitsregistratie op organisatieniveau aan te tonen. De wettelijke 
verplichtingen op het vlak van de kwaliteitsregistratie dient uiterlijk op 31 maart 2021 vervuld te 
zijn.  

 

Artikel 4. De sector Social profit verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 
goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2021-2022, een sectorale 
omgevingsanalyse en visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er 
doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit 
convenant zijn verbintenissen die betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 

Artikel 5. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 7 VTE 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
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gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering 
gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de 
periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij 
wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  

De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 7 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerkgesteld waren en in mindering gebracht. 

 

De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  

 

Artikel 6. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2022 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2023 een eindrapport aan 
het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsverbintenissen en de doelstellingen vermeld 
in het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse 

1. Sector in cijfers en trends 
 
1. INLEIDING 

1.1. De Social profit is een som van sectoren 

Meer dan ooit is “intersectorale samenwerking” aan de orde in de vooropgestelde 

beleidsaccenten voor de sectorconvenants van de Vlaamse regering. Zoals bekend is de ‘Social 

profit’ op zich reeds een som van sectoren  met liefst 7 verschillende paritaire comités, verder 

onder te verdelen in 14 (sub)sectoren. Als verder in de convenanttekst over “de sector” wordt 

gesproken, wordt steeds bedoeld “de sociale partners van de diverse sectoren binnen de Social 

profit”.  

Tabel 1: overzicht paritaire comités en sectoren in de Social profit 

 
Paritair Comité 

Naam van de (sub)sector met een apart vormingsfonds of ander te 
consulteren orgaan 

 
Vlaamse social-profitsectoren  

1 318.02  Gezinszorg  

2 319.01 
VOHI - Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen (o.a. 
gehandicaptenzorg, jeugdhulp, …) 

3 
327.01 

Maatwerkbedrijven Sociale Werkplaatsen  

4 Maatwerkbedrijven Beschutte Werkplaatsen  

5 

329.01 en 329.03 
 

Sociaal-cultureel Werk  

6 Lokale Diensteneconomie (met apart Vormingsfonds) 

7 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector (o.a. Kinderopvang)  

 Sectoren in transitie van Federaal naar Vlaams(*) 

8 330.01.20 Ouderenzorg  

9 330.01.41 Revalidatiecentra  

10 330.01.53 Initiatieven Beschut Wonen 

 
Federale social-profitsectoren  

11 330.01.10 Privé-Ziekenhuizen  

12 330.01.51  330.04 

Overige Gezondheidsinstellingen en – diensten (Wijkgezondheidscentra, 
Rode kruis-bloed, Externe diensten Preventie, Labo’s, artsenkabinetten, 
...)   

13 330.01.30 Thuisverpleging  

14 337 
Aanvullende paritair comité voor de Social profit (o.a. mutualiteiten, 
intermediairs, …) 

(*)Er zijn heel wat bevoegdheden voor deze sectoren overgedragen naar de Gemeenschappen. Voor de 

arbeidsvoorwaarden bestaat voor deze sectoren echter nog steeds het federaal samengesteld Paritair Comité PC 

330 en de daaraan gekoppelde vormingsfondsen. Dat maakt dat Vivo voor de initiatieven rond opleiding moet 

afstemmen op de federale afspraken, structuren en verdeling van middelen. Daarom spreken we verder in deze nota 

ook gewoon van ‘federale sectoren’, omdat de federale realiteit van arbeidsvoorwaarden de realiteit is waarbinnen 

deze acties hun plaats vinden. 

 

 



5-56 

1.2.  Partners en taakverdeling 

 
Naast deze waaier aan sectoren en bevoegdheden in de Social profit, is er ook de puzzel met 
betrekking tot de taakverdeling. 
VIVO vzw is als overkoepeling van de Nederlandstalige Social profitsectoren voor de meeste 
van de in het convenant geformuleerde acties,  ‘trekker’ of aanspreekpunt. Dat wil zeggen 
dat personeel van VIVO wordt ingezet om die acties te realiseren. Naast de Vlaamse 
financiering van 7 gedeeltelijk gefinancierde sectorconsulenten voor de realisering van het 
sectorconvenant, is er ook volgende ondersteuning voor de realisatie van het totaal pakket 
aan opdrachten die onder VIVO vallen:  
 

• Aanvullende middelen ter financiering van het sectorconvenant, pro rata vanuit de 
10 vormingsfondsen  aan Vlaamse (6) en Federale kant (4), jaarlijks aan hen te 
verantwoorden 

• Aanvullende middelen via de Addenda bij het convenant 

• Jaarlijks “Vormingsbudget”: administratieve uitvoering van verdeling 
opleidingsbudget in de Social profit (via VDAB)  

• Middelen uit ESF- en andere projecten waarbij VIVO ofwel promotor ofwel partner 
kan zijn. 

 
De 10 vormingsfondsen waarvan hierboven sprake zijn de juridische structuren (meestal 
fondsen voor bestaanszekerheid) die per Paritair comité werden opgericht in functie van de 
minimale inspanning van 0.10% van de loonmassa voor opleiding/acties naar 
kansengroepen. Zij hebben een sectorspecifieke opdracht ten aanzien van die per CAO-
gedefinieerde doelgroepen. 
 
De overkoepelende rol van VIVO aan Nederlandstalige kant ten aanzien van deze fondsen 
bestaat er in : 

• enerzijds transversale/sectoroverstijgende acties op te zetten (vorming, 
ondersteuning, sensibilisering…) over alle sectoren heen, goed voor zo’n 325.000 
werknemers  

• anderzijds ondersteuning te bieden voor en te waken over de goede uitvoering van 
de basisopdracht van de Vlaamse vormingsfondsen voor hun specifieke sector.  
Voor de tweetalige Federale vormingsfondsen is FeBi bevoegd, maar werkt VIVO 
samen met FeBi zodat ook daar de nodige ondersteuning geboden wordt voor de 
Nederlandstalige organisaties en hun werknemers.  
De sectorspecifieke acties van de vormingsfondsen zijn dus meestal geen 
verwezenlijkingen van de 7 door het sectorconvenant gefinancierde 
sectorconsulenten. Ze bewaken wel mee de complementariteit.  

 
Verder is er bij verschillende acties een actieve inbreng, of voor sommige projecten zelfs een 
trekkersrol van andere VIVO-partners:  

• VERSO, de vereniging van socialprofitondernemingen, werkgeverskoepel aan NL 
kant,: VERSO ondersteunt vanuit haar rol als werkgeversfederatie de Social 
profitorganisaties op verschillende managementdomeinen, waaronder het HR-
beleid. Sinds de afspraken opgenomen in het VIA4, wordt VERSO daarvoor ook 
gefinancierd. Deze HR-ondersteuning gaf aanleiding tot het oprichten van ‘HR-wijs’, 
de dienstverlening die zich vooral richt naar HR-ondersteuning van de kleinere 
Social profitorganisaties. Zie op https://verso-net.be/themas/hrwijs/alle-themas. 
Naast VERSO wordt voor sommige acties samengewerkt met federaties die onder 
VERSO ressorteren, zoals Zorggezind, Vlaamse welzijnsverbond, SOM, Sociare, Groep 
Maatwerk, Herwin! 

https://verso-net.be/themas/hrwijs/alle-themas
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• De zorgambassadeur (via o.a. www.ikgaervoor.be ): Lon Holtzer werd sinds 2011 
aangesteld als Zorgambassadeur door Minister Van Deurzen. Hoofddoel is de extra 
promotie van Zorg- en welzijnsberoepen via het realiseren van de actieplannen 
‘Werk maken van werk in de zorg’ van de respectieve Ministers (intussen versie 4.0); 
opgerichte overlegorganen hiertoe zijn het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorg 
(VOPZ) en de Taskforce Actieplan 4.0.  

• De VDAB: is een vaste partner als het gaat over de ‘zij-instroom’ van zowel 
werkzoekenden, met-ontslag-bedreigde werknemers en tijdelijke werkzoekenden; 
samenwerking tussen VDAB, Zorgambassadeur en VIVO zorgt ervoor dat de 
informatie over beroepen en sectoren in de Social profit ook gestroomlijnd wordt. 

 
Volgend schema verduidelijkt waar deze partners en flankerende projecten een rol spelen in 
de prioriteiten/acties van VIVO die opgenomen werden in dit voorstel van convenant en 
addendum Non-discriminatie 
 
 

 
 
 

2. CIJFERMATIGE ANALYSE VAN DE SOCIAL PROFIT 

 
In wat volgt trachtten we de belangrijkste relevante cijfers over de Social profit en zijn 
sectoren samen te brengen. Dat is geen sinecure. VERSO, heeft zich als koepel van de Vlaamse 
werkgevers in de Social profit, toegelegd op het ontsluiten van de arbeidsmarktcijfers uit de 
Social profit (zie op hun website https://verso-net.be/cijfers/arbeidsmarkt/arbeidsmarkt). We 
nemen hun werk dan ook als basis voor het gedeelte tewerkstelling in de omgevingsanalyse. 
Naast de cijfers aangeleverd in de groepssectorfoto opgemaakt door Departement WSE. Als 
bronnen gebruikt VERSO vooral de gecentraliseerde RSZ-statistieken en cijfers van het 
steunpunt WSE. In de tabellen en grafieken die we hieronder weergeven nemen we zoveel 
mogelijk de paritaire comités als uitgangspunt. Dit betekent dat de publieke sector hier niet 
in opgenomen is. Waar mogelijk verwijzen we in de tekst wel naar de publieke sector. Af en 
toe vullen we cijfers ook aan met geaggregeerde cijfers vanuit de RSZ-bestanden geleverd aan 
de vormingsfondsen van de sector, zie daarvoor op https://www.vivosocialprofit.org/social-

Andere partners
Addenda Tijdelijke ondersteuning uit:

VIVO
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van trajecten ernaar toe 

x x x x x x x x

Prioriteit 2: Inzetten op een optimale 

overgang/transitie van onderwijs/bij- en 

omscholing naar arbeidsmarkt 

x x x x x x x

Prioriteit 1: Werken aan werkbaar werk in de 

social profit
x x x x x x x

Prioriteit 2: Actief stimuleren van de 

leercultuur en leergoesting in de sector
x x x x x x

Prioriteit 3: Digitalisering en 

competentieprognose 
x x x x x

Prioriteit 4: Inzetten op zijinstroom naar de 

social profit
x x x x x

Prioriteit 5: Inzetrten op doorstroom in de 

social profit
x x x x x x x

Diversiteitsacties x x x x x x x

LLL&WBW
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http://www.ikgaervoor.be/
https://verso-net.be/cijfers/arbeidsmarkt/arbeidsmarkt
https://www.vivosocialprofit.org/social-profitsectoren
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profitsectoren. We starten met cijfers op ‘globaal Social profit-niveau’ (=som van alle sectoren) 
en verdiepen vervolgens per sector. 
 
2.1. Aandeel en evolutie van de tewerkstelling in Social profit laatste jaren: nog steeds 

groeiend. 

 

De Social profit is goed voor 408.546 arbeidsplaatsen, wat staat voor 17,8% van de 

loontrekkende werkgelegenheid in Vlaanderen. Ongeveer een kwart van deze arbeidsplaatsen 

situeert zich in de openbare Social profit. (Ter info: Historisch gezien beheert VIVO nog een 

klein subsidieluik  voor de zorgdomeinen binnen de openbare gezondheidszorg: gezinszorg, 

ouderenzorg en kinderopvang; er zitten ook vertegenwoordigers van de openbare sector in 

RVB). De ‘private’ Social profit in Vlaanderen telt 239.429 voltijds equivalenten, wat staat voor 

325.399 medewerkers. Dit is goed voor 14,9% van alle medewerkers op de Vlaamse 

arbeidsmarkt, komende van 10% in 2003! 

Grafiek 1: procentueel aandeel Social profit (inclusief publiek deel) in totale tewerkstelling in 

Vlaanderen (2018) 

 

De Social profit is goed voor 16.651 vestigingen, wat staat voor 9,8% van alle ondernemingen 

gevestigd in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ruim 47.000 zelfstandigen actief in de Social profit, 

goed voor 7,6% van alle zelfstandige arbeidsplaatsen in Vlaanderen.  

Sinds 2008 groeide het aantal arbeidsplaatsen in de ‘gezondheidszorg’ dubbel zo snel (+16.4%) 

dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+8.4%). Ook de ‘maatschappelijke 

dienstverlening’ (+10,4%) en de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ groeiden sterk (+8%) 

tussen 2008 en 2018. In de groepssectorfoto wordt vastgesteld dat de Social profitsectoren 

recenter (2014-2019) nog 12.1% groeiden, t.o.v. gemiddeld 5.8% groei voor Vlaanderen. 

Het Federaal Planbureau ziet de werkgelegenheid in de Vlaamse Social profit de komende 

jaren trouwens verder groeien: in 2025 zal het aantal personen werkzaam in de Social profit 

in Vlaanderen 7,4% hoger liggen dan in 2019, terwijl de Vlaamse arbeidsmarkt in deze periode 

gemiddeld met 2,1% zal groeien. 

https://www.vivosocialprofit.org/social-profitsectoren
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De instroomgraad in de Social profit is met +12.7% lager dan het Vlaams gemiddelde (+18.5%), 

maar de uitstroomgraad, -10.8% is dan weer gevoelig lager dan het Vlaams gemiddelde (-16.7%) 

(Uit de groepssectorfoto; cijfers gemeten 6/2016-6/2017) 

 
2.2. Tewerkstelling en evolutie van de verschillende sectoren van de Social profit op basis 

van Paritair Comité. 

 
Tabel 2 : Loontrekkenden (excl dibiss) in VTE naar paritair comité (Vlaams Gewest, 2019, 30 
juni) 
 

  2019     

Paritair comité (n) 
% tov Social 

profit 
% tov totale 

TW 

318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp         18.213,6  7,4% 1,0% 

319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -
diensten         31.572,4  12,9% 1,7% 

327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen         21.359,6  8,7% 1,2% 

329 Socio-culturele sector         15.524,1  6,3% 0,9% 

330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten       128.438,6  52,4% 7,1% 

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector            9.268,5  3,8% 0,5% 

337 Non-profitsector          20.885,9  8,5% 1,2% 

Social profit       245.262,7  100,0% 13,5% 

Vlaamse arbeidsmarkt    1.815.854,7  - 100,0% 

Bron: RSZ DMFA via Steunpunt Werk 

 
Het gaat hier meer specifiek over alle loontrekkende werknemers die in het Vlaams Gewest 
wonen. 
Meer dan de helft van de tewerkstelling in de Vlaamse Social profit betreft werknemers van 
de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330 met Ziekenhuizen, Ouderenzorg, 
Thuisverpleging, …), gevolgd op verre afstand door PC 319, met daarin vooral instellingen voor 
mensen met een beperking. Toch valt op dat het aantal VTE’s bij de meeste PC’s van de Social 
profit op zich al even groot of groter is dan heel wat industriële- of dienstensectoren. 
 
Omdat PC 330 erg groot is en verschillende te onderscheiden sectoren kent, zoemen we hier 
verder op in. FeBi berekent de tewerkstellingscijfers volgens tewerkstellingsplaats op basis 
van RSZ-aangiften per gewest (som verschilt dus van het eerdere cijfer in tabel 2, dat 
gebaseerd is op de woonplaats van de werknemer) 
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Grafiek 2:  

 
Ziekenhuizen en Ouderenzorg zijn de grootste sectoren van PC 330, en zelfs de grootste 
sectoren binnen de gehele Social profit . 
 
Een geval apart is PC 337: het aanvullend paritair comité voor de non-profit, is opgericht bij 
KB van 14 februari 2008, maar ging pas echt van start in 2015, waardoor er sindsdien natuurlijk 
een steile groei is in de tewerkstelling. Het aanvullend paritair comité voor de non-profit is 
bevoegd voor de werknemers en werkgevers en dit voor de organisaties voor de non-
profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair 
comité dat hiervoor specifiek bevoegd is (vb. welke organisaties vallen hier onder?). 
 
 

2.3. De EVOLUTIE op vlak van tewerkstelling van de verschillende sectoren van de Social 

profit op basis van Paritair Comité. 

 
Alle sectoren van de Social profit kenden ook de laatste 10 jaar een groei, zo blijkt uit volgende 
grafiek: 
Grafiek 3: 
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Procentueel tekende PC 331 (met daarin vooral de kinderopvang) de grootste groei op (+84%), 
gevolgd door de ‘federale’ gezondheidsinrichtingen onder PC 330 (+27.9%), en PC 319 (+22.7%). 
Voor de socio-culturele sector gaat het om slechts +2.9%, vooral door de recente groei sinds 
2016. PC 337 werd niet in deze grafiek opgenomen maar kende sinds zijn effectieve opstart 
een exponentiële groei: van 2387 vte in 2008 naar 20.885 in 2019. 

 

2.4. Kenmerken van de werknemers in de totale Social profit 

 
Op basis van de cijfers uit de groepssectorfoto van DWSE stellen we het volgende vast: 
 
Tabel 3: Kenmerken van Werknemers in Social profit in vergelijking met Vlaams gewest 
(percentages) 

Kenmerk Vlaams gewest 
Social 
profit Verschil 

Vrouw 48,5 78,5 30 
+50 30,4 33,7 3,3 
Buitenland 19,3 14,8 -4,5 
VOP-premie 7,1 8,7 1,6 
Deeltijds M 14,5 30,3 15,8 
Deeltijds V 54,5 68,2 13,7 

Bronnen: bewerking op basis van groepssectorfoto en Verso 

 
• De Social profit blijft bij uitstek een vrouwelijke sector: ruim ¾ van de werknemers is 

vrouw.  
• De vergrijzing slaat er relatief harder toe (+3.3%).  
• Het aandeel werknemers met buitenlandse origine is er met 14.8% nog gevoelig lager        

(-4.5%) dan het Vlaams gemiddelde. 
• Het aandeel waarvoor een Vlaamse Ondersteuningspremie in functie van 

arbeidshandicap wordt aangevraagd is lichtjes hoger dan het Vlaams gemiddelde 
(+1.6%). 

• Het aandeel deeltijds werkende werknemers is zowel bij mannen als vrouwen 
aanzienlijk hoger in de Social profit dan op de Vlaamse arbeidsmarkt als geheel. 

• Tot slot de scholingsgraad: in onderstaande tabel, gebaseerd op voor de Social profit 
relevante NACE-codes i.p.v. Paritaire Comités, stellen we vast dat het aandeel 
hooggeschoolden in de gezondheidszorg en midden-geschoolden in de sector ‘Kunst, 
amusement en recreatie’, hoger is dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
 

Grafiek 4:  

 



11-56 

Een actuelere blik op het belang van kansengroepen halen we uit de cijfers van het  
aanwervingsgedrag van de sector in 2019 vergeleken met het gans Vlaamse gewest. 
 
Tabel 4: Aanwervingen van NWWZ in 2019 naar kenmerk 

Bron: VDAB (bewerking Departement WSE) 
 
Hieruit blijkt dat in de Social profit 20.9% van de aanwervingen die ingevuld worden door 
VDAB naar mensen met een migratieachtergrond gaan, tegenover 23.6% voor het gewest.  
Op vlak van aanwervingen van mensen met arbeidsbeperking scoort de Social profit relatief 
het sterkst met 14,3% tegenover slechts 6.7% voor Vlaanderen. 
Het aandeel kortgeschoolden zit, zoals uit vorige grafiek kon worden afgeleid, onder het 
Vlaams gemiddelde, maar blijft toch goed van 1/3 van alle aanwervingen. 
 
 

2.5. Kenmerken van de werknemers in de sectoren van de Social profit  

 

2.5.1. geslacht 

In PC 318 (gezins- en bejaardenhulp) is 96,4% van de medewerkers een vrouw, terwijl dit 
gemiddeld in de Social profit 78.3% is en in Vlaanderen 48,5% bedraagt. Toch kan je moeilijk 
veralgemenen, we zien nl. dat in de maatwerkbedrijven zo’n 61,5% van de werknemers 
mannelijk is, en de socio-culturele sector (37.5%) en PC 337 ook aan ruim 1 op 3 mannelijke 
werknemers komen. 
 
Grafiek 5: 

 
 

Kolom1 vlaams gewest Social profit Kolom2

229228 19811 8,6%

kortgeschoold 34,2% 33,0%

migratieachtergrond 23,6% 20,9%

55-plus 6,3% 5,9%

Arbeidshandicap 6,7% 14,3%

>1j wz 23,1% 23,1%
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2.5.2. Leeftijd 

De verdeling naar werknemers geeft een opmerkelijk beeld. We wisten uit tabel 3 reeds dat 
de Social profit gemiddeld 3% meer 50-plussers telt dan de ganse Vlaamse arbeidsmarkt. 
Het plaatje per sector toont echter aan dat vooral 2 sectoren verantwoordelijk zijn voor 
dit aandeel: de gezinszorg met liefst 43.1% 50-plussers, en de maatwerkbedrijven met 38,5%. 
De sector PC331 met daarin de kinderopvang trekt zoals gekend meer jonge werknemers 
aan (slechts 21% 50+). 
 
Grafiek 6 

 
Onderstaande tabel toont de evolutie op 10 jaar tijd van het aandeel 50-plussers. We leiden 
eruit af dat de gezinszorg op 10 jaar tijd meer dan een verdubbeling optekent van het 
aandeel 50-plussers! Op de Vlaamse arbeidsmarkt is er een stijging van ‘slechts’ 7.9%  
 
Tabel 5: Evolutie vergrijzing in de Social profitsectoren sinds 2009, naar aandeel 50j en plus  

Bron: Eigen bewerking op RSZ DMFA via Steunpunt WSE 
 
 

2009 2019 Evolutie '09-'20

Paritair comité (n) (n) %

318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp 21,7% 43,1% 21,4%

319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 22,2% 30,2% 8,0%

327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen 25,7% 38,5% 12,8%

329 Socio-culturele sector 20,7% 29,6% 9,0%

330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten 22,9% 33,5% 10,6%

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 20,2% 21,0% 0,8%

337 Non-profitsector 26,4% 34,5% 8,1%

Social profit 22,8% 33,7% 10,9%

Vlaamse arbeidsmarkt 22,5% 30,4% 7,9%
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2.5.3. Nationaliteit 

in 2017 heeft 4% van de medewerkers in de Social profit niet de Belgische nationaliteit, 
terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt 8,1% van de medewerkers is. Het aandeel nieuwe 
Belgen ligt in de Social profit op 7,7% (Vlaamse gemiddelde: 9,2%).  
 
Grafiek 7: 

 
Ook hier opvallende verschillen per PC: de socio-culturele sector (19.4%), PC 337 (15.2%) en 
de Maatwerkbedrijven (16.2%) zitten ver boven het gemiddelde aandeel van werknemers 
met migratieachtergrond (som van nieuwe Belgen en Niet Belgen). Vooral in PC 319 is het 
aandeel laag (7%). Intussen zijn we natuurlijk wel 3 jaar verder dan deze meting. 
 

2.6. Kenmerken van de werkgevers in de Social profit 

Ruim 80% van de Social profitorganisaties telt minder dan 10 werknemers. Er is dan ook een 
groot contrast tussen de zeer grote instellingen als Ziekenhuizen en anderzijds praktijken van 
artsen, paramedici maar ook kinderopvang (zie grafiek 8). In Vlaanderen is bijna 95% van de 
vestigingen, een onderneming met minder dan 50 medewerkers. In de sector ‘cultuur, 
ontspanning en sport’ is dit zelfs 98,1% en in de ‘gezondheidszorg’ ligt dit met bijna 94% 
nagenoeg op het Vlaams gemiddelde. In de sector van de ‘maatschappelijke dienstverlening’ 
is slechts 78,1% van de ondernemingen, een onderneming met minder dan 50 medewerkers 
(Bron: Verso).  
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Grafiek 8: verdeling van Social profitorganisaties volgens aantal werknemers 

Bron: RSZ-bestanden van de vormingsfondsen, zie op website VIVO 

2.7. Instroom in de Social profit 

 

2.7.1. Knelpuntberoepen in de Social profit 

 
Zoals al jaren het geval heeft vooral de zorgsector een groot aandeel in de 
knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Verpleegkundige staat daarbij al jaren in de top 10, 
het knelpuntkarakter van de zorgkundige wordt ook steeds groter (spanningsindicator: 
slechts 1.6 kandidaten per vacature). 
 
Tabel 6: Knelpuntenlijst 2020 – op basis van vacatures 2019 (Bron VDAB) 

(*) noot: ook schoonmaker aan huis is een knelpunt, maar deze cijfers werden, ons niet ter 

beschikking gesteld.  

 
Daarnaast zijn er nog enkele ‘transversale knelpuntberoepen’ als ICT-medewerker, 
boekhouder en chef-kok grootkeuken die ook vaak in de Social profit voorkomen. Dit blijkt 
uit de berekening die Verso maakte op basis van de cijfers van 2019: onderstaande grafiek 
geeft het aandeel van de 3 -volgens NACE-code gedefinieerde- sectoren per knelpuntberoep. 
Zo blijkt ook dat er bij heel wat sectorspecifieke beroepen nog een belangrijk deel van de 
vacatures zich in andere sectoren bevindt. De publieke sector speelt daar de grootste rol 
(o.a. voor ouderenzorg, gezinszorg, kinderopvang op gemeentelijk niveau).   
 

77,8 1,7 6,4

beroepp_oms knel2016 knel2018 knel2019 ontv_neczupct_verv doorloop spanningsindicator

DD5920 Schoonmaker van ruimten en lokalen* J J J 8663 73,6 1,4 16,2

MA1210 Arts J J J 270 64,7 2,3 1,6

MA3210 Apotheker J J J 176 66,7 1,9 4,0

MB1220 Kinesitherapeut J J J 790 76,3 1,6 1,0

MB1233 Opticien J J J 199 65,2 2,7 1,3

MB1235 Dentaaltechnicus J J J 55 74,1 2,6 6,8

MB3420 Technoloog medische beeldvorming N N N 210 62,5 1,8 0,9

MC1110 Hoofdverpleegkundige J J J 1373 68,8 1,6 0,2

MC1810 Verpleegkundige J J J 11106 59,1 1,7 0,4

MC1812 Gespecialiseerd verpleegkundige operatiekwartier J J J 188 84,6 1,3 0,4

MC3810 Zorgkundige J J J 4973 68,3 1,7 1,6

MC3820 Verzorgende J J J 1890 52,4 1,5 8,8

PC1110 Verantwoordelijke kinderopvang N N N 323 75 1,2 5,3

PC1820 Begeleider kinderopvang J N N 2586 75,5 1,5 10,9

PC1830 Monitor-begeleider in de sociale economie J J J 480 72,9 1,6 5,9
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Grafiek 9: 

De vraag of er op termijn een oplossing voor de hardnekkigste knelpunten te vinden is 
stelt zich al jaren. De basisinstroom komt vanuit het onderwijs en de generatiestudenten. 
In onderstaande grafiek, te vinden op de website van de zorgambassadeur 
www.ikgaervoor.be  zien we dat er bv voor het grootste knelpunt, Verpleegkunde, 
gedurende 8 jaar een erg gunstige evolutie was in de inschrijvingen, maar dat  vanaf 2017 
door de toenemende krapte en concurrentie onder sectoren ook de groei van het aantal 
inschrijvingen is omgebogen.  
In 2019 bleek er echter terug een lichte verbetering waar te nemen, en ook de eerste 
signalen bij de start van schooljaar 2020-2021 blijken hoopgevend! 
 
Grafiek 10 

 
2.7.2. Kansen op werk na opleidingen in Social profit-studierichtingen 

 
In de jaarlijkse schoolverlatersstudie berekent VDAB welk aandeel per studierichting  niet 
meer is ingeschreven in de werkloosheid, 1 jaar na inschrijving. Zowat alle studierichtingen 
die leiden naar Social profitberoepen scoren meer dan 90% in deze oefening, wat merkelijk 
beter is dan het gemiddelde. 

http://www.ikgaervoor.be/
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Grafiek 11 

 

2.8. Werkplekleren 

 
2.8.1. Aandeel stages en IBO’s 

Op het vlak van schoolstages spant de Social profit de kroon: 51.063 op een totaal van 
84.542 stages zijn voor onze sector (60%). Qua aandeel per 1000, scoort enkel de sector van 
de kappers en schoonheidszorg hoger. 
 
In het Vlaams gewest werden in 2019 een totaal van 19.047 opleidingen met stages gestart 
(VDAB-opleidingen). Meer dan zes op tien (61,7%) van deze opleidingen met stages vonden 
plaats in de SOCIAL PROFIT. Alle andere sectoren volgen op afstand.  
 
Het omgekeerde beeld voor wat IBO’s betreft: met 1.3 IBO’s per 1000 werknemers staat de 
Social profit bij de 3 laagste sectoren. 
 
2.8.2. DL/DW en Duaal leren 

(zie ook duaal addendum) 
In het sectoraal partnerschap Social profit werden sinds de start van de applicatie 
werkplekduaal 2.409 aanvragen behandeld. Van deze 2.409 aanvragen werden er 2.180 
erkenningsaanvragen goedgekeurd.  
• Het aandeel behandelde duale erkenningsaanvragen is 536. Hiervan werden er 492 

aanvragen goedgekeurd, 23 afgekeurd en 5 opgeheven.  
• Voor leren en werken werden 1.873 aanvragen behandeld. Hiervan werden er 1.688 

goedgekeurd, 78 afgekeurd en 49 opgeheven. 
De duale opleidingen die typisch zijn voor de sector van de Social profit zijn: 
• verzorgende/zorgkundige duaal (specialisatiejaar BSO) 
• kinderbegeleider duaal (specialisatiejaar BSO). 
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Volgens de telling van alle aangegane engagementen voor deeltijdse leerlingen in onze 
sectoren, hetzij in gewone Arbeidsovereenkomst, hetzij Maribelovereenkomst, hetzij OAO, 
hadden we in juni 2020 650 lopende contracten in onze sectoren. Het grootste deel ervan 
in de ouderenzorg, de gezinszorg en de kinderopvang 
 
Tabel 7: De spreiding van alle contracten per PC en type contract   

De cijfers in de groepssectorfoto maken gewag van 288 overeenkomsten OAO’s in 2019-
2020 in de Social profit. Enkel de bouw, de Horeca en Verkoop/Marketing scoren hoger. 
 
 

2.9. Werkbaarheid 

In de grafiek hieronder ziet men de scores van de 4  grote indicatoren voor werkbaar werk, 
zoals berekend in de werkbaarheidsmonitor van de SERV, ingedeeld naar 4 sectoren van de 
Social profit waarvoor de steekproef qua representativiteit groot genoeg was. 
 
Grafiek 12 

ingevuld ingevuld ingevuld ingevuld

PC Omschrijving Maribel Jongerenbonus Fonds RG Vlaams OA

318.02 Gezinszorg 6 51

319 Bicommunautaire en federale VOHI 0

319.01 VOHI 171 39 3

319.01 VOHI zorgkundige duaal 4

327.01 SWP 10 9

327.01 BWP 7

329.01 Socio-cult 16 10

329.03 Socio-cult 1

330 Privé-ziekenhuizen (330.01.10) 1 59 9

330 Ouderenzorg (330.01.20) 122

330 GID 19 1

330 Autonome revalidatiecentra (330.01.41) 1

330 Dentaaltechnische bedrijven (330.03) 11

330 Thuisverpleging (330.01.30) 2

330 Residuaire instelligen (330.04) 2

331 Kinderopvang 25 2 58

337 Aanvullend sociaal fonds 5 6

200 81 83 286 650

totaal
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Per werkbaarheidsindicator wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse 
werknemers is, dat aangeeft dat deze indicator niet-problematisch is.   
De algemene werkbaarheidsgraad (de 5e bundel in de staafdiagram) is een strenge indicator : 
het gaat om het percentage werknemers in Vlaanderen dat aangeeft geen enkele van de 4 
indicators als problematisch te ervaren. 
Daaruit blijkt vooreerst dat gemiddeld genomen, met uitzondering van de Woonzorgcentra, 
de Social profit beter scoort dan het Vlaamse gemiddelde. 
Als we inzoomen op de sectoren en de indicatoren stellen we het volgende vast: 

• Buiten de gezinszorg scoren de 3 andere Social profitsectoren slechter dan gemiddeld 
op werkstress; vooral de ouderenzorg springt er in negatieve zin uit 

• Voor ‘welbevinden op het werk’ is ook de ouderenzorg de slechtste leerling, maar nog 
wel boven het Vlaams gemiddelde 

• De leermogelijkheden zijn zowel in de ouderenzorg als in de gezinszorg lager dan 
gemiddeld 

• Op de combinatie werk-privé scoren 3 sectoren ongeveer gemiddeld, maar de 
gezinszorg doet het hier het best 

• Op de score van de gecombineerde algemene werkbaarheidsgraad zien we opnieuw 
dat vooral de ouderenzorg onder het Vlaams gemiddeld zit. 

 
Door de effecten van de Corona-crisis (nog sterkere nood aan zorgpersoneel gecombineerd 
met hoger absenteïsme) kan worden verwacht dat de werkbaarheid in zorgberoepen hier 
zwaar te lijden heeft gehad.     
 

2.10. Absenteïsme in de Social profit 

De laatste jaren gaat veel aandacht naar de stijgende absenteïsmecijfers, waarin vooral de 
stijging van het aantal langdurig zieken doorweegt, met als achterliggende vraag of en hoe 
deze doelgroep naar een re-integratie kan begeleid worden. In volgende grafiek wordt, op 
basis van cijfers van het sociaal secretariaat Securex, de evolutie geschetst sinds 2016 (met 
die beperking dat voor de sector 318 een te beperkt staal ondernemingen in de steekproef van 
Securex zat): 
Voor het jaar 2019 zien we dat de sectoren PC 319, PC 327, en PC 330 boven het Vlaamse 
gemiddelde scoren qua aandeel langdurige zieken (> 1 jaar). Vooral de 11.95% in PC 327 valt 
daarbij op. Enkel de socio-culturele sector (329), en PC 337, zitten onder het algemeen 
gemiddelde van 7.45% absenteïsme. In PC 331 is het aandeel kortdurende afwezigheid 
opvallend groter, waardoor deze sector in het algemeen ziektecijfer ook erg hoog uitkomt 

(11.99%). 
 

Absenteïsme in 2019

Ziekte > 1 m - 1 Aandeel wn

jaar met ziektedgn

Gemid. duur per afw #ziektedgn

(dagen) per wn

Paritair comité

318 - Gezins- en bejaardenhelpsters 3 142

319 - Opvoedings-en huisvestingsinstellingen 71 2.062 2,6 3,02 4,09 9,71 1,35 17,58 23,81 61,68

327 - Beschutte werkplaatsen en sociale 6 635 3,59 4,11 11,95 19,65 1,74 27,46 47,92 71,2

329 - Socio-culturele sector 538 8.303 1,7 1,27 1,69 4,66 0,91 12,25 11,13 39,83

330 - Gezondheidsinrichtingen en diensten 1.159 11.279 2,39 2,45 4,43 9,27 1,07 20,53 22,02 56,56

331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 39 322 3,25 5,69 3,05 11,99 1,65 16,77 27,72 72,1

337 - Non-profitsector 1.624 5.104 1,21 1,28 0,91 3,4 0,69 12,25 8,44 32,42

ALLE SECTOREN 27.108 260.608 2,27 2,11 3,07 7,45 1,15 16,07 18,51 54,18

Rapport gegenereerd op 20/10/2020 

%

Firma's Werknemers Ziekte 0 - 1 m Ziekte > 1 jaar Ziekte Totaal

# # % % % Frequentie %

Ziekte Totaal Ziekte Totaal Ziekte Totaal
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Qua evolutie sinds 2016 valt op dat de sectoren PC 319, 329 en 331 de sterkste stijging vertonen 
qua aandeel langdurig zieken (>1j), terwijl het hoge aandeel in PC 327 met 10% daalde (van 
13.35% naar 11.95%). PC 330 doet het met een stijging van slechts 9% relatief goed en blijft 
met 4.43% vrij laag qua aandeel langdurig zieken.  
 

 

 
2.11. Leerkansen 

In de cijfers van de CVTS-meting is er geen aparte melding van de Social profit. Wel gedeeltelijk 
in de Europese arbeidskrachtentelling (de EAK-enquête).  
Gemiddeld zit Vlaanderen er op 24.9% opleidingsparticipatie (opleiding gevolgd gedurende de 
laatste 12 maand), terwijl de ‘Q’-cluster, waaronder een groot deel van de Social profit, iets 
hoger scoort met 28%. Dit bevestigt wat we ook net bij de werkbaarheidsmonitor vaststelden 
onder de indicator ‘leermogelijkheden’. 
 
Grafiek 13 

Bron: groepssectorfoto 

 
De laatste cijfers van de sociale balans dateren al van 2014, en gaven volgend beeld (volgens 
NACE-code): in de gezondheidszorg en in mindere mate in de Maatschappelijke 
dienstverlening, was het aandeel werknemers dat vorming volgt gevoelig hoger dan het 
Vlaams gemiddelde. Voor de sector ‘cultuur/ontspanning en sport’ was dat een stuk onder 
het gemiddelde. 

Ziekte > 1 m - 1

jaar

#ziektedagen

per wn

Paritair comité

318 - Gezins- en bejaardenhelpsters 

319 - Opvoedings-en huisvestingsinstellingen 9% 5% -6% 50% 41% 26% -7% 27%

327 - Beschutte werkplaatsen en sociale 0% -11% -13% -8% -10% -11% -7% -11%

329 - Socio-culturele sector 3% 1% 4% 11% 56% 21% -6% 21%

330 - Gezondheidsinrichtingen en diensten 2% -5% 5% 7% 9% 8% 4% 8%

331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector -9% 24% 56% 304% 46% 115% 7% 119%

337 - Non-profitsector 45% 31% -18% -7% -17% -13% -17% -11%

% % Frequentieevolutie

Firma's Werknemers Ziekte 0 - 1 m Ziekte > 1 jaar Ziekte Totaal Ziekte Totaal Ziekte Totaal

# # % %
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2. Sterkte-zwakte analyse 
 

Voorgaande bundeling van cijfers duiden al heel wat tendensen aan in de Social profit. In de 
zomerperiode van 2020 gebeurde een korte bevraging bij de sociale partners van de diverse 
betrokken sectoren . 
 
Hierna komen we tot volgende oplijsting van sterktes en zwaktes van de Social profit  
 

• Sterktes 
De voornaamste sterktes van de sector zijn de volgende: 
• De Social profit is per definitie een intersectoraal samenwerkingsverband door de 

overkoepeling van VIVO over 7 verschillende paritaire comités, en 14 sectoren 
• De meeste sectoren van de Social profit blijven groeien, en de jobs zijn er relatief 

stabiel, en dus voor vele potentiële werknemers aantrekkelijk 
• Onze sectoren bieden overal in Vlaanderen tewerkstellingskansen, dichtbij de mensen 

en grote werkzekerheid 
• De mogelijkheid tot direct contact met de patiënt/cliënt 
• Mede door acties van de zorgambassadeur, de VDAB, VIVO en de sociale partners  werd 

de aantrekkelijkheid van de beroepen en de diverse sectoren vergroot 
• De verhoogde instroom in de sector vanuit onderwijs, die enkele jaren verzwakte, 

blijkt nu lichtjes te hernemen 
• Het ‘engagement’ (bezieling) van zowel de sociale ondernemers als de werknemers in 

de Social profit 
• De doorstroommogelijkheden binnen de Social profit die al geruime tijd door 

verschillende projecten voor werknemers gecreëerd worden (bv project 600, 3030, Via 
Vorming Hogerop) 

• De aanwezigheid van een ruim en kwalitatief vormings- en subsidieaanbod, zowel 
transversaal als (sub)sectoraal 

• Een sector met een enorme capaciteit aan stagemogelijkheden voor 
leerlingen/studenten/volwassenen 

• De aanwezigheid van een expertisecentrum rond agressiehantering, een blijvende 
problematiek in een aantal sectoren. 

En zeer actueel n.a.v. Corona: 
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• De Corona-crisis heeft het respect voor een belangrijk deel van de sector alleen maar 
doen toenemen 

• De corona-crisis heeft er eveneens voor gezorgd dat sectoren meer gingen 
samenwerken (cf. doorverwijzingen en ondersteuning ziekenhuizen, ouderenzorg, 
thuisverpleging, gezinszorg)  

• Door corona steeg het aandeel van online-consultaties, wat allicht ook na 
coronatijden een blijvende rol zal opeisen. 

 
• Zwaktes 

De voornaamste zwaktes van de sector zijn: 
• Complexiteit van de sector: sterk gereglementeerde sectoren en dito beroepen… 

moeilijk te ‘ontschotten’… (hoewel er aan gewerkt wordt: bv. positieve signalen tijdens 
corona: samenwerking ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, gezinszorg;  ook 
belangrijke stappen in hervorming Eerstelijnszorg) 

• Nog steeds sterk diploma-gerichte zorgsector, moeilijk om ‘competentiegericht’ te 
denken, vrij lange omscholingstrajecten 

• Enkele aanhoudende knelpuntberoepen in de sector, die op hun beurt leiden tot 
werkstress en verminderde werkbaarheid bij het aanwezig personeel 

• Onderbenutting potentieel: nog steeds relatief laag aandeel aan werknemers met 
migratieachtergrond; cijfers over aanwerving van mensen met arbeidshandicap doen 
een  iets gunstiger evolutie vermoeden 

• Sterkere vergrijzing en dus vervangingsvraag dan andere sectoren, vooral in 
gezinszorg en maatwerkbedrijven 

• Algemeen dalende werkbaarheid, hoewel gemiddeld nog beter dan Vlaams 
gemiddelde: vooral sector ouderenzorg getroffen 

• Zwakke doorstroom van sociale economie naar de andere Social profitsectoren 
• Gemiddeld niveau van opleidingsparticipatie, leercultuur kan zeker nog beter. 
En zeer actueel n.a.v. Corona: 
• De meeste van onze sectoren staan voor een dienstverlening kort bij de cliënt/patiënt 

wat maakt dat telewerken (een troef in corona-tijden ), bij velen onmogelijk is, ook al 
is er een evolutie naar online-hulpverlening voor sommige hulpverleners 

• Het feit dat er dicht bij de cliënt gewerkt wordt, maakt in Corona-tijden ook dat heel 
wat stageplekken/werkplekken in het gedrang komen, vooral in de sectoren 
Gezinszorg, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg (hoewel ze hier ook wel als extra 
‘helpende handen’ ingezet kunnen worden) 

• Corona heeft duidelijke gemaakt dat de recente besparingen in de sector én de 
toenemende krapte in sommige zorgberoepen leiden tot onderbezetting, wat in 
noodsituaties heel wat gevaren in houdt. 

 
 
3. Sectorale uitdagingen 
 

• Korte termijn 
o Acute nood aan instroom voor bepaalde knelpuntberoepen (o.a. door sterke vergrijzing 

en vervangingsvraag), waardoor iedereen in dezelfde vijver vist: dit vergt het 
herdenken/uitbreiden van bestaande instroompistes, het verbreden van potentieel 
doelpubliek, het meer inzetten op inclusief denken en ondernemen, het inspelen op de 
hoge graad aan deeltijdswerkenden rekening houdend met balans werk-privé, … 

o Hieraan gekoppeld is ook de stijgende ‘stage-druk’ een uitdaging, in deze reeds 
belangrijkste sector  qua aantal stageplaatsen. De opstart van Duaal leren verhoogde 
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het totaal aantal gevraagde stageplekken aanzienlijk vooral in de gezinszorg en de 
kinderopvang, en bovendien gaat het om betalende trajecten 

o Dezelfde krapte veroorzaakt vaak onderbezetting en zorgt zo mee voor een hogere 
werkdruk en dus dalende werkbaarheid in de sector, waardoor het aandeel langdurig 
zieken (o.a. door burn-out) blijft toenemen (zie eerdere cijfers); aandacht voor het 
psychosociaal welzijn van de werknemers is een acute zorg; dit werkt echter ook 
omgekeerd: een imago van dalende werkbaarheid zal ook potentiële instromers 
afschrikken. Extra aandachtspunt voor onze sociale partners is daarbij het streven naar 
aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden 

o Vergrijzing van het cliënteel (vooral in zorg en welzijn), zorgt voor complexere 
problematieken op de werkvloer: dit vraagt aangepaste (vaak hogere) kwalificaties en 
bijscholing 

o Toenemende diversiteit bij het doelpubliek doet de roep/vraag naar cultuursensitieve 
zorg toenemen 

o Mondiger, maar soms ook (verbaal) agressiever publiek doet vereisten naar 
werkbaarheid en weerbaarheid van het personeel toenemen 

o Algemeen mag de aandacht voor het levenslang leren in de sector verhogen: 
ondersteunen dat zowel werkgevers als werknemers levenslang leren gaan zien als ‘a 
way of life’ 

o Omgaan met technologische innovaties en zelfhulp in de zorg- en welzijnssector: naast 
de ziekenhuizen, die ongetwijfeld het verst staan in de toepassing van 
hoogtechnologische hulpmiddelen, maken ook andere sectoren als de gezinszorg, de 
ouderenzorg, de jeugdhulp, enz.… geleidelijk gebruik van digitale toepassingen (bv. apps 
met patiëntengegevens en takenpakket voor de zorgkundige, online-hulp bij medische 
en welzijnsvragen, taken over te nemen door AI-toepassingen, … ); deze digitale 
toepassingen en hoogtechnologische hulpmiddelen die worden geïntroduceerd zorgen 
voor wijzigingen op vlak van competenties van werknemers, verschillend van sector tor 
sector; het is een uitdaging voor de sector om het opleidingsaanbod en 
ondersteuningsaanbod hierop aan te passen 

o Toenemende druk op doorstroom vanuit Sociale economie, gepaard gaand met 
economisch gevecht van deze sectoren.  

 
• Langere termijn 

o Inschatten van de effecten van digitalisering op competenties van het personeel 
(prognoses), opvolgen na studie van AMS in 2019 zie 
https://www.vivosocialprofit.org/Studiedag-lets-get-digital-verslag ; Uit deze studie 
kwam alvast naar voor, dat digitale toepassingen beter niet leiden tot (nog) meer 
‘registratie-taken’, maar dat de hoop er is dat ze juist ruimte kunnen maken voor een 
betere dienstverlening door meer tijd voor menselijke ondersteuning. Dat er een 
minimum aan digitale vaardigheden vereist is staat buiten kijf. Deze competenties beter 
definiëren en omzetten in onderwijs-, vormings- en begeleidingsprogramma’s is een 
belangrijke uitdaging 

o Inschatten van ‘kansen’ door technologische innovaties, maar ook bedreigingen, in het 
bijzonder de kans op digitale ongeletterdheid bij sommige doelgroepen (zie hiervoor) 

o Hoge druk op efficiëntieverhoging, met als mogelijk gevolg meer werkdruk en minder 
aandacht voor leer- en vormingsmogelijkheden; in de sociale economie wordt dat: 
minder kansen voor de zwakste doelgroepmedewerkers. 

 
 
 

https://www.vivosocialprofit.org/Studiedag-lets-get-digital-verslag
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Intersectorale toets We herhalen het graag elke convenant opnieuw: de Social profit 
is op zich een intersectoraal samenwerkingsverband, waarbij er 
zowel vanuit de paritaire structuur VIVO, als de 
werkgeverskoepel VERSO al sinds 20 jaar sectoroverstijgend 
gedacht wordt: 7 paritaire comités, 14 sectoren, 9 
vormingsfondsen met eigen beheerscomité. 
Niettemin is er één andere sector waarmee we al heel wat 
samenwerken omdat ze ook activiteiten hebben in enkele 
sectoren en voor enkele beroepen, nl de ‘steden en gemeenten’: 
met Diverscity, als paritair ‘fonds’ en aan werkgeverszijde 
overkoepeld door VVSG. Meer nog dan vroeger betrekken we 
elkaar als het gaat over acties voor de sectoren ouderenzorg, 
gezinszorg, kinderopvang: het gaat daarbij vooral om instroom, 
afstemming onderwijs, diversiteit. 
Niettemin groeit er ook sporadische samenwerking in functie 
van concrete projecten met andere sectoren:  

• met de dienstenchequesector, n.a.v. de net gelanceerde 
ESF-oproepen (PC 318.02 is betrokken partij) 

• met de uitzendsector, in de zoektocht naar alternatieve 
trajecten qua instroom 

• met INOM zetten we de samenwerking verder rond het 
organiseren van sectoroverstijgende Webinars (bv. 
loopbaangesprekken voeren, omgaan met weerstand, …) 

Los van deze reeds geconcretiseerde initiatieven, is er in 
augustus een overleg geweest tussen een aantal sectoren, waar 
ook VIVO op aanwezig was. De meeste sectoren ondersteunen 
de oproep om meer intersectoraal samen te werken rond 
concrete acties in (wisselende) partnerschappen. Door geleerde 
lessen te delen en gezamenlijke acties op te zetten, kan voor elke 
sector meerwaarde worden gecreëerd.  
Op dit preliminair gesprek met verschillende sectoren werd 
gepeild naar mogelijke thema’s voor intersectorale 
samenwerking. Er werd een tabel opgemaakt die een overzicht 
biedt van verschillende thema’s waar sectoren intersectorale 
samenwerking mogelijk achten, bv. overleg rond studiekeuze, 
digitale opleidingen/leermiddelen 21e eeuw, sensibilisering rond 
cultuursensitiviteit, taalbeleid op de wekvloer…  
 
De sector draagt actief bij aan de werking van de intersectorale 
adviseurs. 

 

Relancetoets Het effect van CORONA doet zich duidelijk niet op een zelfde 
manier voelen in de verschillende sectoren van de Social profit. 
De gezondheids- en welzijnssectoren staan als ‘essentiële 
sectoren’ volop in de schijnwerpers en moeten enorme 
inspanningen doen. Hun kreet naar extra personeel blijft groot.  
Terwijl er andere Social profitsectoren zijn die toch deels met 
tijdelijke werkloosheid te kampen krijgen met name de socio-
culturele sector en de maatwerkbedrijven.  
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Bij de gezondheids- en welzijnssectoren zorgt de toegenomen 
samenwerking naar aanleiding van Corona ook voor meer 
sectoroverschrijdende opleidingsbehoeften. 
Het lijkt cynisch, maar het feit dat CORONA er in sommige 
andere sectoren hard inhakt, geeft opportuniteiten voor een 
sector als de gezondheidszorg. Naarmate de tijdelijke 
werkloosheid in sommige sectoren zal overgaan in 
ontslagen/faillissementen, zal de vraag rijzen of de betrokken 
werknemers kunnen worden omgeschoold naar jobs in de Social 
profit. Hierover zal onder sectoren, en met behulp van de VDAB 
transparant over gecommuniceerd en overlegd worden. Waar 
mogelijk ondersteunt de sector initiatieven als help-in-de-zorg 
(zie https://www.VDAB.be/helpindezorg) of help-de-helpers (zie 
www.helpdehelpers.be); andere rollen zullen samen met de 
sociale partners bekeken moeten worden (o.a. na het nieuwe 
VIA6-akkoord). 
Verder zal door toedoen van Corona, het schooljaar 2020-2021 
zoals eerder vermeld in de sterkte/zwakte-analyse een bijzonder 
moeilijk jaar worden voor wat betreft het aantal benodigde 
stageplaatsen (zeker in gezinszorg). 
Tot slot is het evident dat door de CORONA-evoluties met 
impact op vlak van werkbaarheid specifiek aan de context 
aangepaste vormingen dienden te worden ontwikkeld. Deze 
werden in het najaar 2020 gebundeld onder de naam Corona-
aanbod. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

In de diverse vormingsfondsen van de sector wordt gewerkt met 
behoeftepeilingen die proberen te capteren wat de 
vormingsnoden zijn ten gevolge van evoluties op allerlei vlakken 
in de sector. Op sectoroverstijgend niveau werd vorig jaar AMS 
ingeschakeld om de noden m.b.t. digitalisering te capteren. 
Toch lijkt dit thema vooral een aandachtspunt van 
werkgeverskoepels: VERSO tekent in nauw contact met VLAIO 
en andere partners projecten uit waarbij ondernemen en 
innoveren aan de orde zijn. De kernopdracht van VLAIO is het 
stimuleren van en aanzetten tot ondernemen waarbij innoveren 
als een kernelement van goed ondernemerschap wordt 
meegenomen. Door toe te treden tot het ‘VLAIO Netwerk’ creëert 
Verso het meest optimale ecosysteem voor de bestaande en 
volgroeide (kleine en middelgrote) sociale ondernemingen om te 
innoveren en te ondernemen in de groeifase van hun 
onderneming. 
Over verschillende thema’s organiseert Verso samen met de 
werkgeversorganisaties in de sector Social profitsectoren 
bootcamps. VIVO zal daar waar mogelijk bij betrokken worden. 
Dit zal verder moeten worden uitgewerkt. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

We formuleerden het reeds als een zwakte: de Social profit is 
over het algemeen een sterk gereglementeerde en diploma-
gerichte sector. Daardoor is ook de link met het officieel 

https://www.vdab.be/helpindezorg
http://www.helpdehelpers.be/


25-56 

afgeklopte beroepskwalificatiedossier met onderwijs erg 
belangrijk.  
Het is vervolgens in vergelijking met andere minder 
gereglementeerde sectoren minder evident om via aangepaste 
vormingen van de sector zelf te komen tot hogere te valoriseren 
competentieniveaus Er moet meer aandacht gaan naar op-
competentieprofielen-gerichte bij- en omscholingstrajecten, 
ondersteund door de verschillende vormingsfondsen  (wiens 
middelen in de meeste Social profitsectoren echter beperkt zijn, 
nl. 0.1% van de loonmassa, voorbehouden voor risicogroepen ).  
Voor een aantal beroepen speelt het diplomagerichte minder en 
stimuleren we met vormingen mbt competentiemanagement 
om meer competentiegericht te werken (gericht aan 
ondernemingen zelf dan). 
Loopbaantrajecten in de zorg worden wél sterk aangemoedigd 
door de diverse doorstroomtrajecten die sectoren en VIVO zelf 
opzet. 
Tot slot: er blijven nog heel wat vragen rond de impact van 
bepaalde evoluties als digitalisering, en ontschotting, op de 
gevraagde en toekomstige competenties. Concrete 
denkoefeningen zullen in deze convenantperiode mee 
opgenomen worden. 
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Hoofdstuk 2: prioriteiten 

 

Overzicht prioriteiten en acties 
 
1. Aansluiting 

onderwijs en 
arbeidsmarkt  

Prioriteit 1: Inzetten op informatieverspreiding over onze beroepen en 
sectoren en activering van trajecten ernaar toe  

• Actie: Informatiedoorstroom en ‘branding’ van onze sectoren 
naar onderwijs en andere toeleiders toe (website, studiedag 
leerkrachten, promomateriaal, …) 

Prioriteit 2: Inzetten op een optimale overgang/transitie van 
onderwijs/bij- en omscholing naar arbeidsmarkt  

• Actie: Coördineren en trekken van stagematching voor en 
beeldvorming in onderwijsrichtingen personenzorg 
/gezondheidszorg  

• Actie: Coördineren van sectorinbreng bij en actief opvolgen van 
uitrol modernisering van S.O.  

• Actie: Coördineren van de sectorinbreng en begeleiden bij de 
opmaak van beroepskwalificatiedossiers 

• Actie: Investeren in competenties van leerkrachten 

2. Levenslang leren 
en werkbaar 
werk  

Prioriteit 1: Werken aan werkbaar werk in de Social profit 
• Actie: Verder bekend maken en actualiseren Website 

www.waardevolwerk.be  
• Actie: Uitbreiden van vormingsacties rond werkbaar werk voor 

werknemers  
• Actie: Het samen met VERSO- inzetten op acties naar 

leidinggevenden als sleutelfiguren in werkbaar werk 
• Actie: Bundelen en dissemineren van de expertise en goede 

praktijken rond agressiehantering  
• Actie Opvolgen werkbaarheid dienstenchequewerknemers 

binnen PC 318 

Prioriteit 2: Actief stimuleren van de leercultuur en leergoesting in de 
sector 

• Actie: Aanbieden van een kwaliteitsvol, gevarieerd en 
aantrekkelijk opleidingsaanbod zowel sectoraal als transversaal  

• Actie: Verkennen en experimenteren van nieuwe (hybride) 
leervormen, en deze integreren in het ‘klassieke’ aanbod 

• Actie: Werkgevers en VTO-verantwoordelijken aanzetten tot het 
voeren van een hedendaags leerbeleid 

• Actie: Werknemers actief aanspreken rond hun eigen 
ontwikkeling en inzetbaarheid 

• Actie: Professionalisering van onze lesgevers als partners in het 
sectoraal LLL-beleid 

Prioriteit 3: Digitalisering en competentieprognose  
• Actie: Op regelmatige tijdstippen behoeftepeilingen opzetten 

rond vormingsbehoeften  
• Actie: Verder Inzetten op thema digitalisering: onderzoeken, 

sensibiliseren en uitbouw van een relevant aanbod  
• Actie: In de eigen werking digitalisering (nog) meer een plaats 

geven 

http://www.waardevolwerk.be/
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 Prioriteit 4: Inzetten op zij-instroom in de Social profit 
• Actie: Structurele samenwerking met VDAB i.f.v. aantrekken 

werkzoekenden 
• Actie: Overleg en samenwerking met Zorgambassadeur i.f.v. 

acties voor Zorg- en welzijnsberoepen onderwijs 
• Actie: Opzetten van (ver)nieuw(d)e trajecten qua zij-instroom 

richting knelpuntberoepen, zowel qua partners (bv andere 
sectoren) als qua doelgroep (bv. langdurig afwezigen) 

 Prioriteit 5: Inzetten op doorstroom in de Social profit 
• Actie: Coördineren van doorstroomprojecten in de sector (VIA-

vorming-Hogerop in de Vlaamse Social profitsectoren en project 
“3030” in de sector gezinszorg) LLL 

• Actie: Coördineren van acties mbt Erkenning van verworven 
competenties   

• Actie: Informatie bundelen en verspreiden m.b.t. Vlaamse en 
federale doorstroomprojecten in de Social profit  

• Actie: Meewerken aan en stimuleren van pistes in functie van 
doorstroom sociale economie naar andere Social profitsectoren 

3. Non-
discriminatie en 
inclusie 

Voor 2021 – 2022 sluit de sector een addendum af voor sensibiliserende, 
informerende en ondersteunende acties. 
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1. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 

Visie 
 
Uit de omgevingsanalyse bleek dat de meeste sectoren in de Social profit groeisectoren blijven, 
maar ook in stijgende mate een vervangingsvraag kennen door de toenemende vergrijzing. Vele 
van deze sectoren blijven kampen met knelpuntberoepen waarvoor de roep om nieuw personeel 
nog meer prangend wordt. Anderzijds stellen we vast dat er nog onvoldoende openingen gemaakt 
worden voor kansengroepen als personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap. Naast 
het werken aan de basisinstroom van generatiestudenten, zijn alle alternatieve sporen waardevol 
om het voor het zittend personeel en hun cliënteel werkbaar te houden. 
Wat de basisinstroom vanuit onderwijs betreft, worden de komende jaren spannend op het vlak 
van de uitrol van de nieuwe matrix secundair onderwijs. Deze zou voor diverse richtingen gericht 
op werken in de Social profit een verandering ten goede moeten betekenen voor onze sector (bv. 
instroom begeleiders kinderopvang, opvoeders en zorgkundigen).  
Het ondersteunen van informatieve en promotionele acties, in samenwerking met VDAB en de 
zorgambassadeur, moet blijvend gebeuren om jongeren en zij-instromers die voor studie- en 
beroepskeuzes staan beter te oriënteren. LLL Daarnaast zal het afwerken van 
beroepskwalificatiedossiers, en het opnieuw inhoud geven aan trajecten ‘EVC’ een belangrijke rol 
spelen. Ook trajecten in het duaal leren dragen bij tot het verhogen/verbreden van de 
‘basisinstroom’ Voor de uitwerking van het thema ‘duaal leren’ en alles wat hoort bij DL/DW 
dienen we een duaal addendum in via dewelke we inzetten op de kwantiteit en de kwaliteit van 
de werkplekken in het secundair onderwijs en op duaal leren in het hoger en 
volwassenenonderwijs. 
 
Opgelet (vooral voor lezers die de indeling uit vorige VIVO-convenants kenden):  
Op uitdrukkelijke vraag van de administratie WSE werden alle acties met betrekking tot zij-
instroom en doorstroom, nu naar het luik Levenslang leren verhuisd! Dit in tegenstelling tot andere 
jaren gezien we als sector alles met betrekking tot ‘instroom’ (uit onderwijs), ‘zij-instroom’ (van 
werkzoekenden en andere sectoren) en ‘doorstroom’ als één geheel blijven zien. 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
In 2021 en 2022 streven we er met ons stage-matchingsysteem opnieuw naar dat zoveel 
mogelijk leerlingen uit het 7de jaar Thuis- en bejaardenhulp een stageplek hebben in de 
gezinszorg. De na te streven realisatiegraad lag vorige jaren op 90%, maar kan door 
Corona negatief worden beïnvloed. 
 
Betrokken partners 
Voor de realisatie van de acties onder de noemer Onderwijs-Arbeidsmarkt zijn heel wat 
partners relevant en betrokken:  
• vooreerst zijn er de sociale partners zelf die op hun manier bijdragen tot de 

‘branding’ van de sector en deelname aan de invulling van BKD’s, EVC, enz…; dit geldt 
vooral voor de werkgeverszijde (VERSO en werkgeversfederaties). 

• In de promotie van beroepen zijn de Zorgambassadeur en de VDAB onmisbare 
partners LLL. 

• Vervolgens zijn er de onderwijspartners: AHOVOKS als ondersteuner bij de processen 
die samenhangen met afstemming tussen de beroepsinhouden en 
onderwijsprogramma’s. 
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• Voor het stagematching-project worden naast werkgeverskoepel Zorggezind, en 
collega-sectororganisatie Diverscity, ook provinciale partners ingezet (meestal 
‘flankerend onderwijsbeleid’). 

 
 
 
 
Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: Inzetten op informatieverspreiding over onze beroepen en sectoren 
en activering van trajecten ernaar toe 
 

Actie: Informatiedoorstroom 
en ‘branding’ van onze 
sectoren naar onderwijs en 
andere toeleiders toe 

Omschrijving:  
We willen zoveel mogelijk leerlingen (14-18-jarigen) toeleiden 
naar een opleiding gericht naar of een job in de sector. Concreet 
doen we dit doen door verschillende acties: 

• We promoten het gebruik van de –sinds begin dit jaar- 
hernieuwde jongerenwebsite www.werkmetmensen.be. 
Deze website wil jongeren laten kiezen voor een beroep 
in de ‘brede’ social-profitsector. De site bevat een 
beroepentest en beroepenfilter, geeft een overzicht per 
beroep met de bijhorende opleiding en getuigenissen en 
linkt naar www.onderwijskiezer.be en naar de  website 
van Zorgambassadeur Lon Holtzer www.ikgaervoor.be. 

• VIVO ondersteunt initiatieven van partners met als doel 
zoveel mogelijk jongeren te informeren en toe te leiden 
naar de sector. Dit door:  

o promotie van de Social profit ook bij de 
overgang van basis- naar secundair onderwijs, 
via het Beroepenhuis. Daarom is VIVO lid van de 
Raad van Bestuur van “Het beroepenhuis” dat 
12.000 bezoekers/jaar ontvangt; in 2018 werd de 
‘ontdekhoek’ van de Social profit herwerkt. 

o inspelen op Ad hoc-vragen door partners om 
jongeren te informeren over de mogelijkheden 
in de sector, bijvoorbeeld materialenbeurs, 
studiebeurzen, ondernemers voor de klas, …. . 

• Samen met andere sectoren neemt VIVO deel aan een 
intersectorale werkgroep om gezamenlijke initiatieven 
rond studiekeuze te nemen. 
Onderzoeken of we samenwerkingen kunnen 
uitbouwen met intermediairen/toeleidingspartners 
(VDAB, agentschap integratie&inburgering, 
werkplekarchitecten, …) om informatie over de sector en 
beroepen meer op maat te kunnen meegeven. 

• Meewerken aan een digitale vorm van SID-in in 2021, en 
evalueren om te bekijken of deze vorm wél voldoende 
efficiënt is om verder aan mee te werken. 

Timing:  
Deze acties lopen voortdurend en door elkaar in beide jaren 

  

http://www.werkmetmensen.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.ikgaervoor.be/


30-56 

 Betrokken partners:  
Onderwijskoepels, onderwijsinstellingen, CLB’s, Beroepenhuis, 
Zorgambassadeur,   andere sectorfondsen, andere toeleiders 

Inspanningsverbintenissen:   
We streven naar het bereik van 45.000 bezoekers aan de 
website werkmetmensen.be  

 

Prioriteit 2: Inzetten op een optimale overgang/transitie van onderwijs/bij- en 
omscholing naar arbeidsmarkt 

Actie: Coördineren en trekken 
van stagematching voor en 
beeldvorming in 
onderwijsrichtingen 
personenzorg 
/gezondheidszorg 

Omschrijving:  
VIVO houdt voeling met onderwijs via regelmatig overleg met 
de onderwijskoepels. Met betrekking tot stages zijn we daarbij 
vooral gefocust op de stageproblematiek voor toekomstige 
verzorgenden/zorgkundigen. Vooral voor het stagegedeelte in 
de gezinszorg werden daarbij problemen gesignaleerd. Sinds 
enkele jaren richtte VIVO een Vlaams Platform op met regionale 
partners om een stagematchingsysteem (oorspronkelijk 
ontwikkeld door UNIFORM LIMBURG voor leerlingen 7de jaar 
thuis en bejaardenzorg) verder uit te rollen voor gans 
Vlaanderen. Dit met succes. Sinds 3 jaar is er in elke provincie 
een systeem voor stage-matching gezinszorg. 
 
Sinds 2 jaar worden ook leerlingen duaal opgenomen in het 
centraal matchingsysteem bij de zoektocht naar een werkplek 
bij een dienst voor gezinszorg of de aanvullende thuiszorg 
duaal addendum: 

• VIVO heeft zich, bij gebrek aan middelen, en op vraag 
van de sector, voornamelijk toegespitst op de 
kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod binnen 
de richting 7de jaar thuis- en bejaardenzorg. In deze 
richting zijn de knelpunten het grootst 

• Voor deze matching zal de nu gebruikte tool in Excel in 
de nabije toekomst worden geïnformatiseerd 

• We zetten verder regionaal in op netwerking met 
scholen en diensten 

• We doen de terugkoppeling naar onderwijskoepels 
• Voor de 6de jaars werken we mee aan een alternatief 

voor de stages 
• In een project, goedgekeurd door de KBS, maken we 

voorbereidend pakket en onderzoeken we of het 
opportuun is om in 4de jaar promomateriaal te 
ontwikkelen 

• Op het Vlaams platform komen regionale partners 
samen om de aanmeldingsprocedures op elkaar af te 
stemmen, de aanvraag methode jaarlijks bij te sturen en 
te zoeken naar oplossingen 

• VIVO wil nagaan of het ook mogelijk is om leerlingen 
volwassenonderwijs in deze matching mee op te nemen 

• Momenteel wordt de plaatsingsgraad voor de stages 
door Corona-problemen negatief beïnvloed. Vivo zoekt 
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samen met de koepel Zorggezind en lokale partners mee 
naar alternatieven, of bepleit vrijstellingen (o.a. via de 
VLOR). 

Timing: 
Jaarlijkse cyclus die de logica van schooljaar volgt, met 
hoogtepunt van de matching in september 

Betrokken partners:  
Provinciale partners (Provincies, RTC’s, Huis voor Gezondheid), 
Diverscity, Zorggezind en de diensten voor Gezinszorg, 
Onderwijskoepels en scholen 

Inspanningsverbintenissen:  
Bij deze actie hoort een resultaatsverbintenis (cf. boven) 

Actie: Coördineren van 
sectorinbreng bij en actief 
opvolgen van uitrol 
modernisering van S.O. 

Omschrijving:  
De inkanteling van beroepskwalificaties (BK’s) in de 
onderwijsmatrix secundair onderwijs (SO) gebeurde in 2020. In 
het najaar van 2019 werd via VIVO nog een sectoradvies 
geformuleerd aan AHOVOKS, in functie van de juiste linken 
tussen ontwikkelde BK’s en studierichtingen + welke BK’s nog 
ontwikkeld zouden kunnen worden om voldoende instroom te 
blijven genereren voor onze sector. Verdere acties: 

• Intussen worden de nodige voorbereidingen getroffen 
voor de 2e graad in het S.O. Het wordt nu al duidelijk 
dat VIVO in naam van de sector de vinger aan de pols 
dient te houden voor de concrete uitrol en de accenten 
die daar nog aan bod komen, bv. wat met uitstroom uit 
richtingen in het domein Maatschappij & Welzijn uit de 
2e graad 

• Opvolgen van de verdere uitrol van de onderwijsmatrix 
en de gevolgen voor de sector, de stages, de diploma’s, 
de invulling van de studierichtingen, de leerlijnen, de 
wettelijke obstakels… 

• Terugkoppelen daarover aan de sociale partners en in 
werkgroepen 

• Het bijwonen van de nodige vergaderingen, het 
terugkoppelen aan de leden van de RVB, het uitwerken 
van nieuwe voorstellen, … zal de volgende 2 jaren nog 
vermeerderen 

• Aandacht hebben om deze redelijk technische materie 
op een verstaanbare manier ta vertalen aan beheerders 

• Mee nadenken over oplossingen voor de 
stageproblematiek: zowel in de klassieke als in de  duale 
opleidingen vormt het invullen van de massa stages een 
groter wordend probleem (serieuze stijging, 
coronatijden…). 

Timing: 
Voortdurend in 2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sociale partners, Diverscity, AHOVOKS, onderwijspartners 

 Inspanningsverbintenissen:  
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Het verbindingsstuk zijn tussen onderwijs en de verschillende 
sectoren, daarbij steun gevend aan de subsectoren als de 
beroepen van hun sector in het vizier komen. 

Actie: Coördineren van de 
sectorinbreng en begeleiden 
bij het opmaak van BKD’s en 
Standaardtrajecten 

Omschrijving:  
Opvolging van en aansturing bij de ontwikkeling van de 
beroepskwalificatiedossiers voor de verschillende 
beroepenclusters waar de sociale partners van de (deel)-sector 
betrokken partij zijn: 

• Er werden reeds heel wat BKD’s ontwikkeld (Begeleider 
Kinderopvang (baby’s/peuters en buitenschoolse), 
Zorgkundige, Verzorgende, kinesitherapeut, diëtist, 
ergotherapeut, Bibliotheekdeskundige, en -medewerker, 
persoonsbegeleider, orthopedagogisch begeleider, 
huishoudhulp, Logistiek assistent in de zorg, 
Maatschappelijk assistent, Maatschappelijk werker en 
Sociaal-cultureel Begeleider, Psychologisch assistent, 
Monitor/begeleider Sociale Economie, Woon-assistent), 
ervaringsdeskundige. Enkele moeten nog (verder) 
ontwikkeld worden: animator ouderenzorg, 
intercultureel bemiddelaar, … 

• De eerste ontwikkelde BKD’s zijn intussen aan een 
opfrisbeurt toe, dit wordt met AHOVOKS opgepakt 

• De draad terug mee oppikken rond de linken tussen 
Beroepskwalificatiedossier en het nieuwe COMPETENT 
2.0-systeem van VDAB, waarin de BKD’s zouden moeten 
vertaald zijn 

• Waar nodig mee zetelen in ontwikkelcommissies voor 
standaardtrajecten naar onderwijs en duaal leren toe. 

Timing: 
Voortdurend 

Betrokken partners:  
Sociale partners, AHOVOKS, Diverscity 

Inspanningsverbintenissen:  
Meewerken aan alle nog op te maken of te herwerken BKD’s 

Actie: Ondersteunen van 
professionalisering van 
lesgevers 

Omschrijving:  
Wij willen lesgevers, leerkrachten informeren over de evoluties 
en tendensen in de sector (demografische evoluties, bereik 
kansengroepen, wijzigende wetgeving, nieuwe tools als ‘Ziedet!’, 
digitalisering …). We doen dit o.a. via een 2-jaarlijkse studiedag 
voor leerkrachten, secundair en volwassenenonderwijs.  
Onze digitale studiedag van 2020 was een succes qua 
inschrijvingen, maar werd verschoven naar voorjaar 2021 door 
Corona en de druk op de scholen bij de heropening na de 
herfstvakantie. We bekijken in 2021 of we op deze digitale wijze 
kunnen verder gaan, wat ook mogelijkheden zou geven voor 
meer tussentijdse contacten. 
Ook wordt onderzocht of andere acties (zoals 
leerkrachtenstages, of deelname aan bepaalde opleidingen) 
opties zijn voor onze sector. 
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 Timing: 
Studiedag leerkrachten normaal in 2022   
Andere acties: te bespreken en plannen over die 2 jaar 

Betrokken partners:  
Koepels Onderwijs 

Inspanningsverbintenissen:  
Organisatie van 1 studiedag voor leerkrachten in 2022 

 
 
 
 
2. Levenslang leren en werkbaar werk 
 
Visie 
 
Werken aan een duurzaam personeelsbeleid blijft in de Social profit meer dan ooit aan de orde 
van de dag. Met de dubbele insteek dat enerzijds werknemers volop ondersteund dienen te worden 
om mee te zijn met vele uitdagingen die zich ook in de Social profitsectoren aandienen, en 
anderzijds dat het effect van vergrijzing zich het volgende decennium volop zal laten voelen, 
waardoor ‘werkbaar werk’ in functie van retentie en langere carrières alsmaar belangrijker wordt 
In de domeinen van levenslang leren en werkbaarheid leerden we uit de omgevingsanalyse in 
essentie het volgende: 

• Enerzijds doet de Social profit het als geheel gemiddeld beter dan Vlaanderen op het vlak 
van deelname aan permanente vorming en - ondanks een daling - ook in de meting van 
de werkbaarheid. 

• Anderzijds is die Social profit op het vlak van werkbaarheid serieus achteruit gegaan, en 
zijn daarbinnen ook “leerkansen en –bereidheid” een aandachtspunt, zeker in de 
ouderenzorg. 

Op beide gebieden moet worden ingezet in dit convenant. 
 
Wat de werkbaarheid betreft zullen de initiatieven die liepen (website, verbindende communicatie, 
lerende netwerken rond werkbaarheid bij leidinggevenden) verdergezet moeten worden, maar ook 
verbreed/geüpdatet. Samenwerking met sociale partners is hier essentieel, want zowel aan 
werkgevers- als aan werknemerszijde zijn er acties en voornemens om hier mee aan te werken. 
 
Op het vlak van levenslang leren is er al jaren inzet vanuit VIVO, bv. door een gespecialiseerde 
website rond leerbeleid voor werkgevers en werknemer (www.lerenindesocialprofit.be). Buiten 
nieuwe algemene sensibiliserende acties rond leerbeleid, is, nu zeker in Coronatijden - het zetten 
van stappen vooruit m.b.t. nieuwe leervormen én jobmobiliteit - aan de orde. Het afstemmen van 
het vormingsaanbod van VIVO en de vormingsfondsen op de actuele ontwikkelingen is daarbij 
meer dan ooit aangewezen.  
In een visienota met betrekking tot de integratie van nieuwe leervormen in het sectorale leerbeleid 
werd op de RVB van juni 2020 volgende conclusie geformuleerd: 
“VIVO draagt bij tot de ondersteuning van (de aanpak van) levenslang leren in  de sector. 
Zo werd ook in het VIA5 ingeschreven dat we organisaties zouden ondersteunen in het aanpakken 
van hun leerbeleid. Concreet houdt dat het volgende in: 

o We willen een gevarieerd/breed en kwaliteitsvol aanbod bieden. Het inzetten van 
leerstrategieën met een maximaal leerrendement (transfer) is hierbij het uitgangspunt.  

o We willen de middelen voor leren en opleiding efficiënt inzetten. Dit betekent onder meer 
het budget en de opleidingstijd optimaal aanwenden. Hoe kunnen we het beschikbare 

http://www.lerenindesocialprofit.be/
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budget best benutten? Hoe kunnen we de opleidingstijd beperken en toch maximaal laten 
opleveren?  

o We willen hiervoor expertise en kennis opbouwen rond het inzetten van verschillende 
leervormen. We willen data verzamelen rond de vragen ‘Welke leerinterventies zijn 
effectief?’ ‘Wat werkt wel en niet?’ en deze info delen met 

o de L&D-verantwoordelijken in de sector enerzijds en 
o met de opleidingsverstrekkers waarmee we samenwerken anderzijds. 

o We willen organisaties ondersteunen bij het transformatieproces naar een hedendaags 
beleid rond leren. Onder meer rond de inzet van nieuwe/digitale  leervormen.“ 

 
Tot slot: voor het eerste in jaren, en na uitdrukkelijk verzoek vanuit het departement WSE, zetten 
we in deze convenant ook onze acties met betrekking tot zij-instroom en doorstroom onder het 
hoofdstuk ‘Levenslang leren’: 
Trajecten voor zij-instromers zijn er al best lang. Het voornaamste traject is dat voor de 
werkzoekenden ondersteund door VDAB, vaak gerealiseerd door het volwassenenonderwijs of 
opleidingscentra voor Gezinszorg. Dit spoor zal echter moeten verbreden: instroom van 
kansengroepen, maar ook van ontevreden werknemers uit andere sectoren zijn 2 evidente 
accenten die daar kunnen en moeten gelegd worden.  
Daarnaast is er ook de doorstroom van werknemers binnen de sector een zeer belangrijk spoor: 
hoe meer we werknemers door aangepaste trajecten naar een hoger niveau kunnen (op)leiden, 
hoe meer kansen er ontstaan om potentiële geïnteresseerden in de basisberoepen van de sector 
te laten beginnen.  
 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
2021-2022: 
Over de verschillende transversale vormingsacties heen (zie 2.1.2 – aanbod Werkbaar 
werk, 2.2.1 een kwalitatief vormingsaanbod, 2.3.2 aanbod digitale geletterdheid) 
bereiken we jaarlijks minstens 400 deelnemers. Het gaat hier over de deelnemers aan 
sectoroverstijgende initiatieven die boven op de realisaties komen van specifieke 
vormingsacties van de verschillende vormingsfondsen. 
 

 

Betrokken partners  
Logische VIVO-partners hier zijn de vormingsfondsen, deels aangestuurd door VIVO 
(Vlaamse fondsen) deels via FeBi (federale). Daarnaast spelen VERSO en in het verlengde 
ervan de andere werkgeverskoepels, maar ook de vakbonden, een belangrijke rol in het 
mee realiseren van een aantal doelstellingen rond leercultuur. 

 
 
 
 
Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: Werken aan werkbaar werk in de Social profit 
 

Actie: Verder bekend maken 
en actualiseren Website 
www.waardevolwerk.be en 

Omschrijving:  
Het via de website www.waardevolwerk.be ondersteunen van 
werkgevers en werknemers op het vlak van werkbaar werk via 

http://www.waardevolwerk.be/
http://www.waardevolwerk.be/
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de nodige acties eraan 
koppelen 

laagdrempelige info. Concreet wil dit zeggen de website up-to-
date houden, actualiseren, dynamiseren via sociale media,… Ook 
het bekendmaken van het uitbreiden van de 
werkbaarheidscheques voor Social profitorganisaties hoort 
daarbij. 
 
Daarnaast ook flankerende acties als: 

• campagnes 
• een werkbaarheidsspel: “de goestinggenerator” 
• bepaalde titels in VIVO’s vormingsaanbod (zie 2.1.2). 

Deze aan werkbaarheid gekoppelde acties zullen verder 
uitgediept worden in het apart addendum Focus Op Talent 
voor 2021-2022 (waarin ook VERSO een belangrijke rol 
opneemt). 

Timing: 
2021 en 2022 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Afstemming met afgevaardigden van de Sociale partners 
(oorspronkelijk redactiecomité voor de website) 

Inspanningsverbintenissen:  
Up-to-date en interactief houden van de website 
Andere acties op te nemen in FOT-addendum 

Actie: Uitbreiden van 
vormingsacties rond 
werkbaar werk voor 
werknemers rekening 
houdend met specificiteit van 
subsectoren 

Omschrijving:  
In het kader van werkbaar werk voor de werknemer, willen we 
verder blijven inzetten op initiatieven rond verbindende 
communicatie: het belang van goede communicatie onder 
collega’s, tussen werknemer en leidinggevende kwam naar 
boven als een belangrijk middel om problemen bespreekbaar te 
maken en te houden. Als nieuw te ontwikkelen vormingsthema 
werd in het kader van werkbaar werk daarbij de 
“zelfversterking van de medewerker bij communicatie” naar 
voren geschoven. 
Deze actie bestaat intussen uit 3 luiken die sectorbreed worden 
uitgewerkt: het open aanbod, het in-company aanbod en de 
coaching formule. 
In dit convenant zal geïnvesteerd worden in andere, nieuwe 
vormingspistes en –thema’s die voor werknemers mogelijk zijn, 
afgestemd op de actuele noden mbt werkbaarheid en 
afgestemd op de sectoren (zie ook 2.2.1). 
Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt bv. dat vooral de werkdruk 
in vele van onze sectoren hoger ligt dan in andere. Hier kan 
VIVO ondersteunend opleidingen en andere initiatieven bieden. 
Die kunnen zowel gaan over persoonlijke efficiëntie, 
samenwerken als omgaan met stress en werkdruk, een 
vervolgopleiding of een variante op de opleiding verbindende 
communicatie met accent op ‘gesprekken voeren’ en 
‘assertiviteit’. 
Er is in enkele sectoren ook meer vraag naar thema’s als 
zelfzorg, rouw en verlies (waardig rouwen), omgaan met morele 
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stress, intervisie met zorg voor teamleden, hoe omgaan met 
onmacht, … . 
Mogelijke linken met loopbaanbegeleiding kunnen worden 
gelegd. 
We communiceren veelvuldig over al onze acties, tegenwoordig 
vooral via Mailchimp, nieuwsbrieven en website (zie ook 2.2.1). 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Alle betrokken sectoren in de Social profit en hun 
vormingsfondsen 

Inspanningsverbintenissen:  
Na consultering en marktonderzoek, uitbreiden van aanbod 
vormings- en leeracties rond werkbaar werk voor de Social 
profit 

Actie: Het samen met VERSO- 
inzetten op acties naar 
leidinggevenden als 
sleutelfiguren in werkbaar 
werk  

Omschrijving:  
Afgelopen periode werd door VIVO gestart met lerende 
netwerken voor leidinggevenden vanuit de invalshoek 
werkbaarheid. Deze lerende netwerken waren zeer succesvol. 
Verso zal hierin nu de lead nemen, en VIVO zal ondersteunen. 

Timing: 
Afhankelijk van planning VERSO 

Betrokken partners:  
VERSO 

Inspanningsverbintenissen:  
VERSO mee ondersteuning geven aan de lerende netwerken 
vanuit de expertise die VIVO er in het verleden voor opbouwde 

Actie: Bundelen en 
dissemineren van de 
expertise en goede praktijken 
rond agressiehantering 
binnen PC 319.01 en PC 331 
naar andere geïnteresseerde 
sectoren 

Omschrijving:  
Sinds ruim 15 jaar bestaat ICOBA, een initiatief om organisaties 
uit de sociale sector te ondersteunen bij het hanteren van 
agressie, gestart en tot op heden gefinancierd vanuit de 
vormingsfondsen van PC 319.01 en PC331.  
Zij focussen op vorming & opleiding, advies & begeleiding, en de 
ontwikkeling van concrete tools inzetbaar voor, bij en na 
agressie-incidenten. 
Op basis van hun ervaringen en expertise rond 
agressiehantering worden de verschillende ‘good practices’ in 
de sectoren van PC 319.01 én PC 331 gebundeld en 
gedissemineerd naar de verschillende andere geïnteresseerde 
sectoren.  
Contacten zijn er al geweest met de Gezinszorg, de 
socioculturele sector, de beschutte werkplaatsen en de federale 
gezondheidssector, waar werd meegewerkt aan congressen. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Sociale partners uit de betrokken sectoren 

Inspanningsverbintenissen:  
De voorgestelde acties mbt de ICOBA-werking aan de 
vormingsfondsen van PC 319 en PC 331 mee ondersteunen 

  



37-56 

Actie: Opvolgen werkbaarheid 
dienstenchequewerknemers 
binnen PC 318 

Omschrijving 
Er werden, speciaal voor de dienstenchequesector 3 ESF-
oproepen gelanceerd. Vivo zal aan 2 ervan meewerken (in deze 
oproepen is 50% eigen inbreng vereist): 

• Opzetten van een lerend netwerk rond werkbaarheid in 
de dienstenchequesector, samen met het 
vormingsfonds DC en de sociale partners (oproep 
goedgekeurd) 

• Meewerken aan de oproep waarin aan een 
werkbaarheidsscan (herwerkte knipperlichtmeter) en 
aan het concept van werkbaarheidsconsulenten 
gewerkt wordt (oproep is 2e keer ingediend, en 
goedgekeurd op 16/12).  

Timing 
Realisatie volgens afspraken in het ESF-project 

Betrokken partners 
Zorggezind, vakbonden betrokken bij de gezinszorg, Vorm DC, … 

Inspanningsverbintenissen 
Deze opgenomen in de ESF-oproepen 

 

Prioriteit 2: Actief stimuleren van de leercultuur en leergoesting in de sector 
 

Actie: Aanbieden van een 
kwaliteitsvol, gevarieerd en 
aantrekkelijk 
opleidingsaanbod zowel 
sectoraal als transversaal 

Omschrijving:  
Onder deze noemer vatten we zowat alle concrete tastbare 
vormingsacties (organisatie van aanbod + 
financiering/subsidiëring voor organisaties), en dit zowel per 
subsector, als transversaal voor alle Social profitsectoren 
toegankelijk.. 
Voor al deze acties geldt dat er op een planmatige wijze 
gecommuniceerd wordt in functie van het bereik van zoveel 
mogelijk belanghebbenden.  
De gehanteerde communicatiemiddelen zijn de volgende:  

• e-mailings (Mailchimp) aan de organisatie- en 
vormingsverantwoordelijken van de werkgevers (op 
basis van de RSZ-bestanden die we daartoe ontvangen) 

• nieuwsbrieven, zowel sectorspecifieke als transversale 
• aankondigingen op de homepage van de VIVO-website 
• Social media acties (LinkedIn, Facebook, Twitter). 

 
a) SUBSECTORAAL aanbod 

In volgende Vlaamse sectoren wordt een concreet 
‘kalenderaanbod’ ontwikkeld, waar werknemers gratis toegang 
toe hebben: 

• PC 319.01 – sf VOHI  
• PC 331 – Sf Vlaamse Welzijnssectoren (oa Kinderopvang)  

(voor deze twee sectoren ook het ICOBA-
vormingsaanbod, zie 2.1.4) 

• PC 327.01 – sf Beschutte werkplaatsen en Sf Sociale 
Werkplaatsen 

• Sf LDE. 
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In bijna alle Vlaamse sectoren is er een complementaire vorm 
van financiële tegemoetkoming bij het organiseren van eigen 
opleiding (middelen uit de fondsen zelf, die het vormingsbudget 
aanvullen → cf. supra). 
Voor de volgende sectoren, vallend onder het federale PC 330 is 
er hetzij een kalenderaanbod, hetzij een subsidieaanbod: 

• Sociaal Fonds Privé-Ziekenhuizen (subsidieaanbod) 
• Sociaal fonds Ouderenzorg (kalenderaanbod) 
• Sociaal fonds GID (subsidieaanbod). 

Al deze acties zijn geactualiseerd terug te vinden onder : 
https://www.vivosocialprofit.org/aanbod-per-sector  
Meer specifieke info over het aanbod van de federale sectoren 
staat op de website van FeBi: www.fe-bi.org. 
 
b) TRANSVERSAAL aanbod: 
Vivo organiseert opleidingen voor alle subsectoren over 

• HR-gerelateerde thema’s en softskills (zowel klassikaal 
als via webinars en e-learning) 

• Verbindend communiceren 
• Digitalisering 
• Mentoropleidingen 
• Corona-aanbod: speciaal naar aanleiding van de 

evoluties in het laatste jaar ontwikkeld. 
Zoals gemeld zorgt VIVO ook elk jaar voor de uitbetaling van 
het ‘vormingsbudget’ voor de sector, waarvoor de spelregels per 
subsector worden afgecheckt. 
Ook collega-organisatie FeBi organiseert een ruim transversaal 
aanbod voor de 3 sectoren van PC 330 die een vormingsfonds 
hebben (Ziekenhuizen, Ouderenzorg en G.I.D.). Daarbinnen 
volgende thema’s: bureautica, softskills, zorgthema’s, 
gezondheid/veiligheid, zie op https://www.fe-
bi.org/nl/vormingsaanbod. 

Timing: 
2021 en 2022 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Sociale partners, vormingsfondsen, FeBi 

Inspanningsverbintenissen:  
Het coachen, begeleiden, opvolgen van de door de 
vormingsfondsen ter beschikking gestelde medewerkers in 
functie van de realisatie van de doelen van deze 
vormingsfondsen . 
+ zie resultaatsverbintenis: 400 deelnemers aan transversaal 
VIVO-aanbod (vooraan)! 

Actie: Verkennen en 
experimenteren van nieuwe 
(hybride) leervormen, en deze 
integreren in het ‘klassieke’ 
aanbod 

Omschrijving:  
In juni 2020 werd een visietekst over e-learning en blended 
learning goedgekeurd op de RVB. Daarin 2 grote actiedomeinen: 
 
• Werkgevers/HR-diensten informeren over en sensibiliseren 

rond het gebruik van e-learning. Dit willen we bereiken 
door: 

https://www.vivosocialprofit.org/aanbod-per-sector
http://www.fe-bi.org/
https://www.fe-bi.org/nl/vormingsaanbod
https://www.fe-bi.org/nl/vormingsaanbod
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o Een dossier rond e-learning op de website te 
brengen (voorjaar 2021) 

o Beter zicht krijgen op de noden in de sector 
(klankbordgroep, bevraging, contacten met de 
deelnemers aan de bevraging april, check bij 
deelnemers opleiding HR-aanbod)(rekening 
houdend met de info via event HR-wijs (december 
2020) 

o Najaar 2021 een aanbod, op basis van de verkregen 
info: 

▪ digitale transformatie van de leerstrategie 
(ism HR-wijs) voor L&D professionals 

▪ Inzetten van online tools – voor interne 
trainers: bv hoe kunnen organisaties hun 
vormingen (deels) digitaal maken? Waar 
moet men specifiek op letten als vormingen 
worden ‘opgenomen’ 

▪ Blended leertrajecten ontwerpen – voor 
L&D professionals 

o 2022: Blogposts en praktijkverhalen. Info te delen 
met acties van HRwijs. 

• In het opleidingsaanbod van VIVO, Vormingsfondsen en 
ICOBA  nemen we online en blended leervormen op, zodat 
organisaties kunnen proeven van nieuwe leerformules 

o Voor nieuwe thema’s bekijken welke leerformule het 
best is 

o Gericht op zoek gaan naar opleiders die blended 
leertrajecten aanbieden of andere alternatieve 
leervormen 

o Met bestaande opleiders bekijken of ze hun 
opleiding anders willen en kunnen inrichten 

• We experimenteren met een asynchroon aanbod via een 
opleidingsverstrekker met een leerplatform 

• We experimenteren met het maken van eigen online 
trajecten. 

Timing: 
doorlopend 

Betrokken partners:  
Vormingsfondsen, HR-wijs, opleidingsverstrekkers 

Inspanningsverbintenissen:  
Het streven naar de realisatie van bovenvermelde acties/doelen, 
na overleg met sociale partners 

Actie: Werkgevers en VTO-
verantwoordelijken 
aanzetten tot het voeren van 
een hedendaags leerbeleid  en 
hen ondersteunen daarbij 

Omschrijving:  
In het VIA5-akkoord was volgende passsage opgenomen  
“Om het draagvlak voor en de opvolging van vorming en 
opleiding te maximaliseren in de voorzieningen van de sectoren 
die behoren tot het toepassingsgebied van VIA5, zullen de 
vakbondsvertegenwoordigers- en afgevaardigden over het 
jaarlijks vormingsplan geïnformeerd worden en wordt met hen 
gedialogeerd in het kader van het sociaal overleg.  
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In samenwerking met de sociale partners van de sectorale 
vormingsfondsen kan vzw VIVO een aanbod uitwerken over de 
opmaak van modellen van vormingsplannen. Hier kunnen de 
ondernemingen dan op vrijwillige basis een beroep op doen.” 
In samenspraak met de RVB werden twee mailacties opgezet 
vanuit VIVO: eentje naar de werkgevers (december 2019) en 
eentje naar de vakbonden (januari 2020).  
We nemen dit spoor terug op en toetsen af met sociale partners 
hoe we onze expertise verder kunnen concretiseren. 
We zetten tevens de sensibilisering van werkgevers en VTO-
verantwoordelijken rond leerbeleid verder (i.s.m. HR-wijs) via  

• de inhoud van Websites lerenindesocialprofit.be en 
Competentindesocialprofit.be, die beide ingekanteld 
zullen worden in de vernieuwde VIVO-website 

• Gedeelte rond ‘leermogelijkheden’ in de website 
waardevolwerk.be up-to-date houden 

• Naast ‘klassieke’ vorming (zie transversaal aanbod in 
punt 2.2.1) ook zoeken naar betere ondersteuning bij 
‘onboarding’ /onthaal en bij werkplekleren (oa via 
Mentoropleidingen)  

• Het opzetten van Lerende netwerken rond leercultuur 
en leerbeleid voor VTO-medewerkers. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
HR-wijs 

Inspanningsverbintenissen:  
Het realiseren van bovenvermelde doelen, na overleg met 
VERSO en na consultatie van de sociale partners in de RVB van 
VIVO 

Actie: Werknemers actief  
aanspreken rond hun eigen 
ontwikkeling en 
inzetbaarheid  

Omschrijving:  
Zoals in punt 2.2.3 aangegeven, werden in -opvolging van 
afspraken VIA5 en na overleg met de leden van de RVB- in 
januari 2020 ook de vakbonden aangeschreven met teksten, 
tools en linken over een hedendaags leerbeleid, zodat 
vakbondssecretarissen er verder mee aan de slag kunnen. 
Ook langs vakbondszijde willen we – in overleg met hen - een 
actieve rol blijven spelen om dit thema op de agenda te zetten  
zodat werknemers, gezien het belang van LLL, hun eigen 
ontwikkelingsproces actief in handen nemen.  
Daarbij zal de link gelegd worden met de 21ste-eeuwse 
vaardigheden en digitalisering (zie 2.3.2). Flankerend wordt 
deelgenomen aan een ESF-Transnationaal project (ABVV), dat 
hierop precies inzet (oa met een te ontwikkelen gids voor 
délégués). 

Timing: 
Af te spreken 

Betrokken partners:  
Vakbonden in de sector 

Inspanningsverbintenissen:  
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Het realiseren van bovenvermelde doelen, na overleg met 
vakbonden en na consultatie van de sociale partners in de RVB 
van VIVO 

Actie: Professionalisering van 
onze lesgevers als partners in 
het sectoraal LLL-beleid 

Omschrijving:  
Opleiders zijn een belangrijke partner in onze ambitie om een 
kwalitatief opleidingsaanbod te bieden aan de sector.  
We zijn ervan overtuigd dat de huidige thema’s ‘transfer’ van 
leren (of impact/resultaat) en ‘digitalisering van leren/evolutie 
naar meer hybride leervormen’ belangrijk zijn voor een 
hedendaags leeraanbod. Hier is nog veel potentieel om te 
evolueren en stappen voorwaarts te zetten. Zowel bij ons in 
huis, bij opleiders, bij deelnemers van opleidingen en op de 
werkvloer.  
Voor VIVO is een initiatief voor opleiders ook een manier van 
branding: wij tonen aan de opleiders en ruimer dat wij willen 
inzetten op een kwalitatief leeraanbod. En het is tevens een 
manier om een beter contact te hebben met opleiders. 
We zijn overtuigd van het nut van een formule als een ‘vivo-
café’, zoals in 2020 georganiseerd. Een valkuil zou zijn deze 
vorm elk jaar gewoon te herhalen. Andere formule(s) van 
professionalisering en netwerking zijn mogelijk.  
We stellen voor de insteek jaarlijks herbekijken. 
Aandachtspunten hierbij zijn: 

➔ Toepassen wat we zelf verkondigen (pauzes, leerprikkels 
voor- en achteraf, praktische) 

➔ Uitwisseling inbouwen 
➔ Programma niet té vol steken 
➔ Laagdrempelig en haalbaar voor opleiders. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Vormingsfondsen, lesgevers 

Inspanningsverbintenissen:  
De opmaak van een plan om opleiders blijvend te betrekken bij 
VIVO in functie van een betere kwaliteit en R.O.I van de 
opleidingen 

 

Prioriteit 3: Digitalisering en competentieprognose 
 

Actie: Op regelmatige 
tijdstippen behoeftepeilingen 
opzetten rond 
vormingsbehoeften 

Omschrijving:  
Op vraag van sectoren worden behoeftepeilingen gehouden, 
tenminste voor zover er capaciteit is binnen het team of er een 
extra opdracht gefinancierd wordt vanuit betrokken fonds . 

Timing: 
2021 en 2022 
Nog niet bepaald/afgesproken 

Betrokken partners:  
Vormingsfondsen 
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 Inspanningsverbintenissen: . 
Waar gevraagd opzetten van opleidingsbehoefteonderzoek 

Actie: Verder Inzetten op 
thema digitalisering: 
onderzoeken, sensibiliseren 
en uitbouw van een relevant 
aanbod 

Omschrijving:  
Naar aanleiding van het vorig convenant, werd een VIVO-
werkgroep Digitalisering opgericht, met afgevaardigden van de 
sociale partners. 
Een eerste verkennende studie werd uitgevoerd door AMS en 
een studiedag werd opgezet, zie op 
https://www.vivosocialprofit.org/Studiedag-lets-get-digital-
verslag. 
Belangrijke conclusies waren: 

• Menselijke interactie blijft centraal in Social profit, 
technologie = ondersteuning 

• Andere mindset nodig: medewerkers motiveren om het 
technologische aspect in hun takenpakket ‘te omarmen’ 
Bv. Tijdswinst i.f.v. direct-cliëntgebonden taken 

• Tegelijk ook andere competentievereisten vereist (bv. 
complexe, gedeelde digitale communicatie) 

• Maar digitalisering brengt volgende noden in kaart  
o wijziging in werkorganisatie en cultuur 
o andere manier van samenwerken  
o begeleiding van de digitale transformatie  

▪ Digitale evolutie is in meeste Social 
profitsectoren ‘geleidelijk proces’: 
‘doseer de verandering’  

▪ Heldere communicatie  
▪ Werken met ambassadeurs, betrekken 

van keyusers, implementatiebegeleiders 
▪ Zorg voor goede IT-infrastructuur. 

Acties: 
• Ervaringen uit de bootcamps met werkgevers, die plaats 

vinden in het kader van het VLAIO-project (waar VERSO 
deel van uitmaakt), zullen met VIVO gedeeld worden, 
zodat op vragen hieruit kan ingespeeld worden. 

• Vorig jaar (2019) werd een eerste opleidingsaanbod rond 
digitalisering opgezet, samen met FeBi. Dit bevatte 3 
titels: “Smart met je Phone en Tablet”, “Sociale media in 
jouw organisatie” en “Basis PC-vaardigheden”. 

• Aangezien deze eerste try-out geen groot succes werd 
(enkel 2de titel werkte) , zal samen met de sociale 
partners gezocht worden naar vormingstitels en 
eventuele alternatieven om de doelgroep met lage 
digitale vaardigheden een aangepast aanbod te doen. 
Daarbij zullen we rekening houden met alternatieve 
methodes om digitale competenties te verwerven, zoals: 

o coaching op de werkplek, 
o ‘reversed mentoring’, 
o duidelijke geïllustreerde handleidingen, 
o Ondersteund door key-users, ambassadeurs. 

VIVO, FeBi en werkgeverskoepels kunnen inspelen op het 
grotere eco-systeem: bv. rol van onderwijs, overheid. 

https://www.vivosocialprofit.org/Studiedag-lets-get-digital-verslag
https://www.vivosocialprofit.org/Studiedag-lets-get-digital-verslag
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Timing: 
doorlopend 

 Betrokken partners:  
Sociale partners, FeBi, opleidingsverstrekkers 

Inspanningsverbintenissen: 
Het verderzetten en uitwerken van een vernieuwd aanbod rond 
digitale geletterdheid 

Actie: In de eigen werking 
digitalisering (nog) meer een 
plaats geven 

Omschrijving:  
Verschillende respondenten in de sectorale bevraging van de 
sociale partners deze zomer gaven aan dat VIVO zelf ook voluit 
mocht  gaan voor digitalisering. 
De processen die al liepen (Eigen Maatsoftware voor vormingen, 
extranet om in te schrijven en subsidies aan te vragen), zullen 
uitgebreid worden naar acties/projecten waar de 
informatisering nog op een lager pitje staat (bv kwalificerende 
trajecten) 
Ook in onze communicatie zullen we sterk inzetten op een 
klantvriendelijke, moderne benadering met behulp van digitale 
tools. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Sociale partners, vormingsfondsen 

Inspanningsverbintenissen: 
Interne werkgroep opstarten, of thema op ruimere 
teamvergadering brengen en opvolgen 

 

Prioriteit 4: Zij-instroom bevorderen naar de Social profit 
 

Actie: Structurele 
samenwerking met VDAB i.f.v. 
aantrekken werkzoekenden 

Omschrijving:  
VIVO is het paritair aanspreekpunt van VDAB voor de social-
profitsector en sluit daartoe een samenwerkingsovereenkomst 
met VDAB af voor de looptijd van het sectorconvenant.  
Dit houdt onder andere in:  

• Adviesbevraging door VDAB aan VIVO rond de 
knelpuntberoepen, jaarverslag, sectoraal 
ondernemingsplan, instroomacties , actuele problemen 
en vragen,… 

• Opvolgen opleidingsplanning voor werkzoekenden 
(jaarlijks 7000 à 8000 opgeleide wz naar Social 
profitberoepen) 

• Structureel overleg en uitwisseling over elkaars acties 
op regelmatige basis (+/- 3 x/jaar) 

• Aandacht hebben voor de social-profitsectoren  die niet 
vallen onder de VDAB-cluster “Zorg en Onderwijs”, met 
name socioculturele sector en maatwerkbedrijven, en 
de toegankelijkheid van doelgroepwerknemers uit de 
sociale economie in VDAB-opleidingen.  

• … 
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VIVO voorzag tot 2020 ook in het beheer van een 
kennisplatform voor VDAB-consulenten. Dit wordt in 
samenspraak met VDAB vanaf 2021 geïntegreerd in de VIVO-
website, zodat relevante informatie breder toegankelijk is voor 
andere toeleiders en bemiddelaars. Infomomenten voor nieuwe 
VDAB-bemiddelaars worden ad hoc ingepland. Jaarlijks wordt 
ook bekeken rond welke thema’s er een uitwisseling kan 
georganiseerd worden met de bemiddelaars..  
De kennisuitwisseling gebeurt in twee richtingen van VIVO naar 
VDAB en vice versa. 

Timing: 
Voortdurende contacten , gemiddeld 3x/jaar overleg 

Betrokken partners:  
VDAB, FeBi, VERSO, sociale partners 

Inspanningsverbintenissen:  
Deelname aan minstens 3 overlegmomenten met VDAB en 
organisatie van  minstens 2 Webinars/infomomenten voor 
bemiddelaars 

Actie: Overleg en 
samenwerking met 
Zorgambassadeur i.f.v. acties 
voor Zorg- en 
welzijnsberoepen 

Omschrijving:  
Het Vlaams overlegplatform Zorgberoepen en de 
zorgambassadeur werken samen met vele partners aan de 
uitvoering van het vernieuwde Actieplan 4.0 ‘werk maken van 
werk in de zorg en welzijn’ van Minister Vandeurzen uit 2018 
(nu overgenomen door Minister Beke). Traditiegetrouw zijn er 
veel raaklijnen met het sectorconvenant op vlak van instroom 
en zij-instroom, dus is structureel samenwerken aangewezen. 
Dit gebeurt op volgende wijze:  

• Opvolgen en bijwonen van de bijeenkomsten van  het 
Vlaams overlegplatform zorgberoepen (VOPZ) 

• Concreet meewerken aan acties die in het kader van de 
campagnes van het VOPZ werden afgesproken 

• Opvolgen en bijwonen van de bijeenkomsten van het 
Interprovinciaal overlegplatform zorgberoepen (IPOPZ) 

• Opvolgen en bijwonen van de door de 
Zorgambassadeur in het lever geroepen Taskforce (en 
zijn werkgroepen) met de sociale partners + uitvoering 
geven aan sommige afgesproken acties 

• Concrete afstemmingsvergaderingen met VDAB en 
zorgambassadeur met als doelstelling inhoudelijke 
afstemming en prioriteitenbepaling bij de uitvoering 
van het Sectoraal ondernemingsplan VDAB, het 
actieplan 4.0 en de sectorconvenant. 

Timing: 
Voortdurend in 2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Zorgambassadeur, leden VOPZ , sociale partners, VDAB 

Inspanningsverbintenissen:  
We engageren ons om deel te nemen aan alle VOPZ- en 
Taskforce-vergaderingen , behalve in gevallen van overmacht 
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Actie: Opzetten van 
(ver)nieuw(d)e trajecten qua 
zij-instroom richting 
knelpuntberoepen 

Omschrijving:  
Om de prangende tekorten in de Social profit, en vooral in de 
zorg- en welzijnssectoren te kunnen ondervangen moet: 

• enerzijds blijvend ingezet worden op projecten die 
reeds succesvol liepen met name doorstroomprojecten 
binnen de sector, zowel Vlaams (zie 2.5.1) als federaal 
(vooral IFG en de federale vormingsfondsen (zie 2.5.3) 

• en anderzijds creatief en out-of-the-box gedacht 
worden m.b.t. bijkomende zij-instroom. 

Vivo wil daarom op Vlaams niveau creatief meedenken en 
partner zijn van nieuwe projecten die nieuwe doelgroepen en 
sectoren aanspreken. 
 
De nieuwe overeenkomst tussen sociale partners en de overheid 
(VIA-6) biedt daartoe extra mogelijkheden (moeten op dit 
moment nog verder worden uitgewerkt dd. 20/12/2020). 

o contacten leggen en samenwerken met andere 
sectoren en/of bedrijven die bv. in het kader van 
een afslanking door Corona of herstructureringen 
op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden voor hun 
potentieel ontslagen werknemers/tijdelijk 
werklozen. Gezien de noden in de Social profit, 
zullen we – in overleg met de sociale partners - op 
een diplomatische wijze proactief sectoren 
benaderen waar afvloeiingen verwacht kunnen 
worden (bv. de horeca, de detailhandel, 
administratieve dienstverlening). Dit moet gebeuren 
in overleg met andere partners. 

o In het afgelopen jaar waren er, o.a. via de Taskforce 
4.0 van de zorgambassadeur, verkenningen met de 
uitzendsector (Projecten met Randstad en Accent-
Jobroads).  De bedoeling is deze pistes verder te 
verkennen om een win-win te creëren tussen de 
uitzendsector en de Social profit. De mogelijke 
troeven van een samenwerking met de 
uitzendsector voor de Social profit zijn de volgende: 

▪ het rekruteren van een potentieel 
(uitzendkrachten) waar we normaal amper 
toegang toe hebben 

▪ de intense, professionele begeleiding van de 
doelgroep (waar ze in vorige projecten van 
getuigden) 

▪ het uitzendcontract als een middel om de 
financiële kloof tussen voltijds studeren en 
voltijds werken te overbruggen 

▪ het benutten van de netwerken van de 
uitzendbedrijven op lokaal niveau (zowel 
doelgroep als werkgevers) 

o Het als lid van de stuurgroep opvolgen van enkele 
ESF-projecten rond ‘kwalificerende 
trajecten’(binnen oproep 472); bv. project “flexibele 
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leertrajecten binnen een zalmtraject van 
huishoudhulp tot zorgkundige voor 
laaggeschoolden” Mogelijk voor andere sectoren. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Sociale partners, de betrokken Vlaamse en federale 
vormingsfondsen, het IFG, de Zorgambassadeur, andere 
sectorfondsen, de uitzendsector 

Inspanningsverbintenissen:  
Het waar mogelijk mee aan tafel gaan met sociale partners en 
andere actoren, op fora waarop over nieuwe acties of 
uitbreiding van lopende acties kan beslist worden. 

 

Prioriteit 5: Inzetten op doorstroom in de Social profit 

Actie: Coördineren van 
doorstroomprojecten in de 
sector (VIA-vorming-Hogerop in 
de Vlaamse Social profitsectoren 
en project “3030” in de sector 
gezinszorg) 

Omschrijving:  
• In deze context coördineert VIVO de actie “VIA Vorming 

Hogerop” verder. Deze trajecten hebben de bedoeling 
zich in eerste instantie te richten op de 
knelpuntberoepen zoals verpleegkunde, 
monitor/begeleider in de sociale economie, zorgkundige, 
polyvalent verzorgende-zorgkundige, begeleider in de 
kinderopvang, begeleider in de buitenschoolse 
kinderopvang en opvoeder. VIVO bekijkt, in overleg met 
de sociale partners, op welke wijze deze actie uitgebreid 
kan worden via extra middelen  vanuit het beleid.  

• Ook het Project 3030, waarbij specifiek werknemers uit 
de sector Gezinszorg (40 vte) kunnen doorgroeien naar 
de functie van verzorgende/zorgkundige wordt door 
VIVO mee opgevolgd. Ook hier zal in overleg met de 
sociale partners en het beleid gestreefd worden naar een 
uitbreiding. 

Timing: 
2021 en 2022  
Projecten VIA Vorming Hogerop en 3030: opstart telkens 
1x/jaar 

Betrokken partners:  
Sociale partners, de betrokken Vlaamse vormings- en 
Maribelfondsen 

Inspanningsverbintenissen:. 
Zorgen dat jaarlijks de projecten VIA Vorming Hogerop en 
Project 3030 in goede banen geleid worden 

Actie: Coördineren van acties 
mbt Erkenning van verworven 
competenties 

Omschrijving:  
Nadat eerder een nieuw decreet op EVC werd uitgevaardigd, 
werd ons in januari 2020 vanuit AHOVOKS de vraag gesteld 
voor welke beroepen in de sector een EVC-traject zou 
moeten kunnen opstarten. Intussen zijn in het najaar 2020 
volgende (voor onze sectoren relevante) trajecten in 
opmaak:  
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• Huishoudhulp dienstencheques en huishoudhulp 
zorg 

• Logistiek assistent in de zorg 
• Begeleider in de sociale economie 
• Schoonmaker. 

Begin 2021 zullen zorgkundige en verzorgende aan bod 
komen, waar de nood aan verkorte trajecten allicht het 
hoogst is. Ook voor socio-cultureel werker werd de vraag 
gesteld. 
Dit betekent veel overleg met AHOVOKS en betrokken 
sectorafgevaardigden. 
VIVO streeft daarbij naar haalbare EVC’s gekoppeld aan 
instroomkansen. 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Naast AHOVOKS vooral afgevaardigden via sectorfederaties 
Zorgnet-Icuro, Zorggezind, VWV, Groep Maatwerk, Herwin!, 
Som, Sociare 

Inspanningsverbintenissen:  
De geplande trajecten en nieuwe EVC-trajecten voor de 
sector opvolgen, en verbinding zijn tussen onderwijs en de 
relevant subsectoren 

Actie: Informatie bundelen en 
verspreiden m.b.t. Vlaamse en 
federale doorstroomprojecten in 
de Social profit en openbare 
sector 

Omschrijving:  
Vivo wil streven naar een eenduidiger manier om 
werknemers van Vlaamse sectoren te informeren over alle 
mogelijkheden om een bijkomende kwalificatie te behalen, 
zowel via de Vlaamse als de federale doorstroomprojecten, 
momenteel gaat het over: 
Vlaams: 
Project 3030: werknemers uit de Gezinszorg, in functies als  
logistiek/poetshulp… opleiden tot verzorgende/zorgkundige 
Project VIA-vorming-Hogerop: werknemers uit de Vlaamse 
VIA-sectoren laten studeren en doorstromen naar ‘hogere’ 
functies 
Succes met je studies: financiële ondersteuning voor 
werkzoekenden, werknemer die op eigen initiatief studies 
aanvatten die leiden tot beroepen in de sector 
Federaal: 
Project 600: werknemers uit PC330 laten studeren met 
loonbehoud tot Verpleegkundige en Zorgkundige , 
uitgebreid naar zij-instroom (vluchtelingen-Integra en 
werknemers uit andere sectoren-#kiesvoordezorg) 
Project 360: werknemers uit Ziekenhuizen en Ouderenzorg 
die met uitgebreid ‘educatief verlof’ kunnen studeren tot 
verpleegkundige of zorgkundige (laatste enkel in 
Ouderenzorg) 

Timing: 
Doorlopend 

Betrokken partners:  
Vlaamse en federale vormingsfondsen, FeBi, Diverscity 
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Inspanningsverbintenissen:  
Ervoor zorgen steeds op de hoogte te zijn van alle 
doorstroomacties zodat altijd actuele informatie ter 
beschikking is 

Actie: Meewerken aan en 
stimuleren van pistes in functie 
van 
instroom/doorstroom/mobiliteit 
sociale economie naar Social 
profitsectoren 

Omschrijving:  
Voor de sociale economie is er de specifieke situatie waarbij 
de zogeheten doelgroepwerknemers uit de 
maatwerkbedrijven en de Lokale Diensteneconomie(LDE) 
hun weg moeten proberen te vinden naar het reguliere 
arbeidscircuit. Na het laatste Maatwerkdecreet en het 
decreet LDE is dat thema zeer actueel. 
In vorige convenant werkten we in volgende fasen: 

• Vooreerst een aftoetsing bij de sociale partners van 
de maatwerkbedrijven om de precieze behoeften in 
kaart te brengen  

• Anderzijds de mogelijkheden aftoetsen van deze 
profielen bij de andere Social profitsectoren als 
ziekenhuizen, woonzorgcentra, socio-culturele 
sector, … 

• Vervolgens het opzetten van een informatie-en 
sensibiliseringsactie naar die andere Social 
profitsectoren. 
Afgelopen jaar werd dit via de actie ‘Dat Treft’ vorm 
gegeven https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft 
(in herwerking). 

Er liep intussen ook een studie met ESF-middelen uitgevoerd 
door Twinsight/Deloitte. De conclusie was dat er in de 
proeftuinen uiteindelijk erg weinig doorstroom was 
gerealiseerd omwille van  de vele drempels zoals 
complexiteit financiering, ontbreken begeleidingsexpertise, 
ontbreken van EVC- en verkorte trajecten, incorrecte 
perceptie van sociale economie, ontbreken van 
terugkeergarantie, andere concurrerende  formules/TW-
maatregelen, … In de volgende convenantperiode zal verder 
moeten onderzocht worden op welke wijze deze drempels 
kunnen aangepakt worden.  
Ook de interne doorstroom van doelgroepwerknemers naar 
‘begeleider’ is een mogelijk traject dat moet gestimuleerd 
worden, al zal het steeds om een kleine minderheid gaan die 
hierin kan slagen. 
Vanuit de vormingsfondsen (Beschutte en sociale 
werkplaatsen en LDE) zal daar, samen met VIVO en de 
werkgeverskoepels van de Social profit (verder) werk van 
gemaakt worden. Er zal concreet bekeken worden in welke 
mate succesvolle voorbeelden van koppelingen (bv. case 
Toermalien met IN-Z) kunnen worden 
gegeneraliseerd/uitgebreid. 

Timing: 
Doorlopend 

  

https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft
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 Betrokken partners:  
SF Maatwerkbedrijven, SF LDE, sociale partners, 
werkgeverskoepels van de Social profit ifv doorstroom 

Inspanningsverbintenissen:  
Partners consulteren en samenbrengen in functie van 
concretisering van potentiële doorstroom en eraan te linken 
acties 

 
 
3. Non-discriminatie en inclusie 
 
Visie 
 
De Social profit heeft in vergelijking met andere sectoren, best al wat inspanningen geleverd op 
het vlak van diversiteit. Reeds in de beginjaren van VIVO (nu 20 jaar oud) waren diversiteitsacties 
prominent aanwezig. De sector stond bovenaan in de lijstjes met het aantal gerealiseerde 
diversiteitsplannen.  Verso werkte jaren mee aan “Jobkanaal”, vacatures voor kansengroepen 
faciliterend.  
Ook de laatste jaren zaten de Social profitsectoren niet stil: het ontwikkelen van een non-
discriminatiecode (goedgekeurd op alle PC’s van de sector), het ontwikkelen van diversiteitsscan, 
een tool voor het schrijven van inclusieve vacatures (beide VERSO), een boek en tool rond 
cultuursensitieve zorg, het opzetten van grootscheepse acties () rond de instroom van mensen 
met een migratieachtergrond “Ieder talent telt” met behulp van ESF, of ruimer doelpubliek 
(Talentoscoop) enz. … . 
Toch moeten deze acties blijvend worden verdergezet, want we zijn er nog niet (zoals bleek uit de 
cijfers). Ook al denken we dat vanuit de ‘sociale sector’ discriminatie bij aanwerving of op de 
werkvloer minder plaats vindt, het blijft koffiedik kijken of dat ook overal zo is… Waarom zijn 
bepaalde groepen dan toch nog ondervertegenwoordigd in onze sectoren (niet overal dezelfde 
vaststelling)? 
De sector kijkt dan ook uit naar de resultaten van  de monitoring m.b.t. discriminatie, en heeft 
een positieve houding om: 

• enerzijds reeds geplande acties verder te zetten 
o bv. bevordering instroom van kansengroepen, sensibiliseren en ondersteunen van 

een cultuursensitieve basishouding op de werkvloer, ondersteunen van inclusief 
ondernemen 

• anderzijds nieuwe noodzakelijke eraan toe te voegen, na de monitoring die in 2021 zal 
plaatsvinden. 

 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
2021: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties 
2022: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties 
 

 
 
Prioriteiten en acties 
 
Zie addendum 2021 – 2022  
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Rode draden 

 

Intersectorale toets • Intersectorale acties binnen de Paritaire 
comités/vormingsfondsen van de Social profit: 

Zowat alle opgesomde acties in dit convenant horen hierin 
thuis, want VIVO probeert juist de ‘transversale’ invalshoek te 
bewaken door het ontwikkelen van een transversaal aanbod of 
sensibilisering rond bepaalde thema’s,  en de fondsen van de 
verschillende Pc’s daarin te ondersteunen 

• Samenwerking met sector lokale besturen en 
vormingsfponds Diverscity: 

Actie duaal leren/ DL-DW (zie duaal addendum): het samen 
realiseren van promotie in functie van stage- en werkplekken 
Actie stagematching 7e jaar thuis- en bejaardenzorg 
Actie: werken aan BKD’s en EVC-trajecten voor de sector naar 
AHOVOKS en onderwijs toe 

• Samenwerking met INOM: 
Overeenkomst rond het inkopen van Webinars rond generieke 
thema’s (waar nog een 6-tal ander sectoren op intekenen) 

• Samenwerking met Uitzendsector: 
Potentiële samenwerking in functie van zij-instroom van 
uitzendkrachten/tijdelijke werkzoekenden richting 
knelpuntberoep zorgkundigen 

• Samenwerking met andere sectoren: 
Uitgaand van een zomeroverleg met de meeste geïnteresseerde 
sectoren zal nog rond verschillende thema’s een poging tot 
samenwerking ondernomen worden (bv. overleg rond studie- en 
beroepsoriëntatie, rond digitaal leren, cultuursensitiviteit, … ). 

 

Relancetoets Onder invloed van de Corona-crisis kunnen volgende effecten 
op de acties worden opgetekend: 

• Instroomacties worden dubbel beïnvloed: enerzijds is er 
meer aanzien gegroeid ten aanzien van zorgberoepen 
(mogelijk effect = stijgende aantrekking), anderzijds is er 
het imago van ‘zwaar’ en onderbetaald beroep (mogelijk 
afstotingseffect);  
bijkomende middelen om zorgpersoneel aan te trekken 
(beloofd door zowel federale als Vlaamse regering) zal 
allicht leiden tot nog meer openstaande vacatures en 
dus nood aan het opzetten van (ver)nieuw(d)e 
instroomtrajecten 

• Het opzetten van een apart ‘Corona-aanbod’ met 
aandacht op werkbaarheid najaar 2020, te integreren in 
2021 

• Uitstel en dus onderbenutting van opleidingen in 
opleidingsaanbod van VIVO en de fondsen (transversale 
en sectorspecifieke) 

• Overgang van face-to-face-opleidingen naar online-
varianten (voor zover de opleiding zich ertoe leent) 
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• Uitstel-verlening voor het indienen van subsidiedossiers 
voor vorming (omwille van minder kunnen laten 
doorgaan van interne vormingen) 

• Moeilijker vinden van stage- en leerwerkplekken voor 
kwalificerende opleidingstrajecten (duaal leren, 
doorstroomtrajecten, …) 

• Het niet kunnen plaatsvinden van studiedagen, events 
of het omzetten naar een online-alternatief (bv. 
Studiedag leerkrachten, ICOBA, 20 jaar VIVO, LDE-dagen, 
… ). 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

Zoals in de inleiding gemeld: 
Waar nodig/mogelijk worden initiatieven opgezet om 
opleidingsbehoeften, beïnvloed door technologische, per sector 
in kaart te krijgen. De invloed van digitalisering werd door 
middel van een verkennende studie vanuit AMS al in kaart 
gebracht. Vanuit VIVO zullen vooral opleidingen, begeleidingen 
worden opgezet om hier ondersteuning te bieden. 
De deelname aan, of debriefing uit het VLAIO-netwerk waaraan 
VERSO participeert, moet nog verder worden uitgewerkt. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

De acties in het sectorconvenant die hiernaar verwijzen zijn: 
• In het algemeen meer en beter (= vlotter, toegankelijker) 

benutten van info over beroepen in de ruime Social 
profit 

• Het verder uitbouwen van het kader met 
beroepskwalificaties in samenwerking met sectoren en 
AHOVOKS 

• Het verder op gang trekken van EVC-trajecten in functie 
van perspectief voor mensen die reeds een aantal 
competenties bezitten maar daar nog geen kwalificatie 
aan konden koppelen 

• Het ‘vulgariseren’ en eenvoudig voorstellen van 
mogelijkheden om in de sector te kunnen komen werken 
(doorstroom en zij-instroom projecten) 

• Het initiëren van nieuwe in- en 
doorstroommogelijkheden in functie van loopbanen in 
de Social profit 

• Het helpen bij aanleren van digitale vaardigheden en 
competenties om transities te maken naar andere 
beroepen. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  
Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de  
resultaatsverbintenis per decretaal thema is behaald. Als een resultaatsverbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
betaald.  
 
Beëindiging 
- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 

niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment het 
sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te 
lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de Vlaamse 
Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het 
aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 
- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale 

partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of 
wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant tijdens de looptijd 
worden doorgevoerd. 

 

Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet richtlijnen voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 

Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De 
Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 

op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

 
 

De Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse minister van Buitenlandse 
Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan JAMBON 
 
 
 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 
 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben WEYTS 
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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wouter BEKE 
 
 
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 
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Namens de sociale partners van de sector Social profit, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 
Voorzitter VIVO, Verso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc JAMINE, 
Lid Dagelijks Bestuur VIVO, Verso 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VAN EEGHEM, 
Ondervoorzitter VIVO, BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Olivier REMY, 
Lid Dagelijks Bestuur VIVO, ACV-puls 


