
 1 

 
 
 

Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de social-profitsectoren: Paritaire Comités 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337 

 
 
 
Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: 
 
 

Mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Onderwijs; 

Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding; 

De heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en 

Sport; 

De heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

 
 

en de sociale partners van de social-profitsector, 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
 

Mevrouw Ann Gablomme, Voorzitter VIVO, Verso; 
 
De heer Luc Jaminé, Lid dagelijks bestuur VIVO, Verso  

 
 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

De heer Jan-Piet Bauwens, Ondervoorzitter VIVO, BBTK; 
 
De heer Mark Selleslach, Lid dagelijks bestuur VIVO, LBC - NVK 
 
 

VR 2018 0203 DOC.0188/40



 2 

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 2018 tot en met 31 december 2019 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: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De social-profitsector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 
goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale 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 4. 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 
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 
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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 tewerk gesteld 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 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 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 resultaatsindicatoren 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 tijdig aan de sector het modelformulier 
inzake de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit een sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties van dit 
sectorconvenant. Deze wordt in hoofdstuk 1 uitgewerkt. Daarin komen achtereenvolgens aan 
bod: 
 

• Cijfermatige analyse van de Sociale profit 
• De belangrijkste tendensen en uitdagingen in de sector 

• De sterkte-zwakte-analyse en de sectorale visie 
 
Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de prioriteiten en acties verder uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 1: Omgevingsanalyse en de visie van de sector 
 

1. CIJFERMATIGE ANALYSE VAN DE SOCIALE PROFIT 

 
1.1. Inleiding 

 

Ook voor deze convenantperiode is “intersectorale samenwerking” één van de beleidsaccenten 

waar de Vlaamse regering op wil inzetten. De Sociale profit is en blijft daar een mooi voorbeeld 

van met liefst 7 verschillende paritaire comités en 13 (sub)sectoren, die samenwerken onder de 

vlag van 1 sector, de Sociale profit.  

Een clustering van op zich al grote sectoren met als gemeenschappelijk doel, een kwaliteitsvolle 

dienstverlening aanbieden naar de patiënten, cliënten en gebruikers van de verschillende 

diensten van deze de organisaties en voorzieningen binnen deze (sub)sectoren.  

Een overzicht van Paritaire comités en hun (sub)sectoren + vormingsfondsen 

 
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 (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  

11 330.01.51 / 330.04 
Overige Gezondheidsinstellingen en – diensten (Wijkgezondheidscentra, Rode kruis-
bloed, Externe diensten Preventie, Labo’s, artsenkabinetten, ...)   

12 330.01.30 Thuisverpleging  

13 337 
Aanvullende paritair comité voor de Sociale profit (o.a. mutualiteiten, intermediairs, 
…) 

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

Voor de arbeidsvoorwaarden bestaat voor deze sectoren wel nog een federaal samengesteld 

Paritair Comité. 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. 
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Er circuleren heel wat verschillende cijfers met betrekking tot de Sociale profit. De sector is – 

gezien de clustering van subsectoren - ook niet eenvoudig in kaart te brengen: 

• Soms wordt de Sociale profit benaderd volgens ‘activiteit’ (NACE-code), dan weer volgens 

paritair comité.  

• Soms wordt de ‘publieke’ Sociale profit toegevoegd, soms niet.  

 

VERSO, de vereniging van socialprofitondernemingen, heeft zich als koepel van de Vlaamse 

werkgevers in de Sociale profit, toegelegd op het ontsluiten van de arbeidsmarktcijfers uit de 

Sociale profit. We nemen hun werk dan ook als basis voor het gedeelte tewerkstelling in de 

omgevingsanalyse.  

Als bronnen gebruikt VERSO vooral de gecentraliseerde RSZ-statistieken en cijfers van het 

steunpunt WSE. In de tabellen die we hieronder weergeven nemen we hoofdzakelijk 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.  

We concentreren ons daarbij op het Vlaams gewest. 

 

1.2. Evolutie van de tewerkstelling laatste jaren: gestage groei. 

 

Als we de evolutie in de loontrekkende tewerkstelling binnen de Sociale profit bekijken (zie tabel 

1) zien we dat sinds 2003 de tewerkstelling in de Sociale profit gegroeid is met 56,43%. De trend 

die ook aangegeven werd in het vorige convenant zet zich voort. De tewerkstelling globaal op de 

Vlaamse arbeidsmarkt is in dezelfde periode slechts gestegen met 8,78% 

Ondertussen werken meer dan 300.000 werknemers, of 14,62% van de loontrekkenden in 

Vlaanderen, in één van de ‘private’ sectoren van de Sociale profit.  

Tabel 1: evolutie van de loontrekkende tewerkstelling in de ‘private’ Sociale profit vergeleken met 

de totale loontrekkende tewerkstelling (Vlaams gewest, 2003-2015)  

 

Aantal 
Loontrekkenden  

Sociale profit (SP) 

Evolutie SP t.o.v. 
2003 

Aantal 
Loontrekkenden  

Vlaamse Arbeidsm. 

Evolutie Vlaamse 
Arbeidsmarkt. t.o.v. 

2003 
Aandeel SP 

2003 197 603 100,00% 1 944 138 100,00% 10,16% 

2004 206 650 104,58% 1 966 136 101,13% 10,51% 

2005 216 519 109,57% 1 992 293 102,48% 10,87% 

2006 224 181 113,45% 2 014 451 103,62% 11,13% 

2007 232 575 117,70% 2 045 049 105,19% 11,37% 

2008 242 713 122,83% 2 083 523 107,17% 11,65% 

2009 256 559 129,84% 2 065 889 106,26% 12,42% 

2010 267 563 135,40% 2 083 512 107,17% 12,84% 

2011 277 806 140,59% 2 103 595 108,20% 13,21% 
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2012 286 507 144,99% 2 095 679 107,79% 13,67% 

2013 291 092 147,31% 2 085 967 107,30% 13,95% 

2014 297 311 150,46% 2 099 085 107,97% 14,16% 

2015 309 105 156,43% 2 114 837 108,78% 14,62% 

Bron: RSZ DMFA via Steunpunt WSE (bewerking VERSO) 

Uit het VERSO-jaarverslag 2016 1 blijkt dat de Sociale profit, op 31/12/2015, 385.422 

arbeidsplaatsen telde (1 loontrekkende kan meerdere arbeidsplaatsen hebben), dit in 14.809 

vestigingseenheden. Dit is bijna 14.000 arbeidsplaatsen meer dan eind 2012. Dit stemt overeen 

met 17,34% van de totale loontrekkende tewerkstelling in het Vlaams gewest. In deze indeling 

bundelt VERSO de cijfers van de private en publieke sector op basis van de NACE-code (86) 

gezondheidszorg, (87-88) maatschappelijke dienstverlening (incl. aangepaste tewerkstelling in 

beschutte en sociale werkplaatsen) en cultuur, recreatie en sport. Meer in detail:  

• 9,14% van het totaal aantal vestigingen in het Vlaams gewest behoort tot de social-

profitsector. Het gaat hier om cijfers van zowel de publieke als de private sector.  

• De gezondheidszorg telt 129.856 arbeidsplaatsen, de maatschappelijke dienstverlening 

209.282 arbeidsplaatsen en tot slot telt cultuur, recreatie en sport 46.284 arbeidsplaatsen.  

• Er zijn geen nieuwe cijfers bekend over het aandeel van de zelfstandigen in de sector 

t.o.v. Een meer recente tendens naast de loontrekkende tewerkstelling in de sector is dat 

het aandeel zelfstandigen in de sector in stijgende lijn zit sinds 2007. Ondertussen 

werken 42.972 zelfstandigen en 1.738 zelfstandig helpers. (Bron: www.verso-net/cijfer , 

2014). Een stijging van 18,6% t.o.v. 2007. Een aandeel van 7,7% van het totaal aantal 

zelfstandigen op de Vlaamse arbeidsmarkt.  

 

1.3. Prognoses voor de toekomst 

 

Naast de sterke groei die de sector doormaakte in het afgelopen decennium, tekenen ook de 

tewerkstellingsprognoses een groeipad uit. De prognoses die we in de omgevingsanalyse van het 

vorige convenant aangaven blijven overeind.  

Zo bracht het Planbureau onlangs uit dat tegen 2022 in Vlaanderen 171.700 nieuwe jobs 

verwacht, waarvan 53.600 nieuwe banen in de Sociale profit. Daarmee is de Sociale profit goed 

voor meer dan een derde van de banengroei op middellange termijn (Bron: http://www.verso-

net.be/content/planbureau-verwacht-53600-nieuwe-banen-de-social-profit).  

In de social-profitsectoren zou het aantal jobs stijgen van ongeveer 323.600 arbeidsplaatsen in 

2016 tot 377.200 arbeidsplaatsen in 2022.  

In het rapport van Steunpunt WSE ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050’ (L. Sels, S. 

Steenkiste, 2017) wordt de potentiële groei van de social-profitsector duidelijk geïllustreerd door 

volgende grafiek: het aandeel van de Sociale profit zou tegen 2050 stijgen van 14.2% naar 22.5% 

                                                 
1 Bron: Jaarverslag VERSO 2016 , bijlage 3 De Sociale profit in cijfers.  

http://www.verso-net/cijfer
http://www.verso-net.be/content/planbureau-verwacht-53600-nieuwe-banen-de-social-profit
http://www.verso-net.be/content/planbureau-verwacht-53600-nieuwe-banen-de-social-profit
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De Sociale profitsector blijft m.a.w. ook de volgende decennia een belangrijke groeisector. 
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1.4. De evolutie van de verschillende (sub)sectoren van de Sociale profit op basis van 

Paritair Comité.  

 

Om evoluties naar Paritair Comité in volgende grafiek en tabel goed te begrijpen is het 

belangrijk te herhalen dat PC 305 in 2008 werd opgedeeld in PC 330 en PC 331 (Vlaams) en PC 

332 (Waals). Het grote paritair comité 330 voor de gezondheidszorg bestaat uit verschillende 

subsectoren.  

Grafiek 1: evolutie van de subsectoren van de Sociale profit 2006-2015 

 

Tabel 2a: Loontrekkenden in VTE naar paritair comité (Vlaams Gewest, 2008-2015, 30 juni) 

Paritair 
comité 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
GROEI 2015 
t.o.v. 2008 

PC 318.02 16 397,60 16 882,40 17 183,80 17 063,80 17 308,50 17 410,40 17 494,80 17 475,30 6,57% 

PC 319.01 24 816,50 25 732,10 26 241,00 26 943,60 27 565,70 28 048,60 28 570,20 29 051,50 17,07% 

PC 327.01 18 220,80 16 937,70 18 456,30 19 351,60 19 329,90 19 266,10 19 495,70 19 832,40 8,84% 

PC 329.01 14 819,30 15 081,10 15 813,50 16 216,60 16 670,20 16 665,80 16 418,70 16 165,10 9,08% 

PC 330  97 043,20 100 409,30 104 057,40 107 075,90 110 332,50 112 651,70 114 002,50 117 316,20 20,89% 

PC 331  5 322,70 5 032,90 5 837,00 6 445,70 6 824,70 7 013,80 7 203,40 7 639,00 43,52% 

Bron: RSZ DMFA via Steunpunt WSE (bewerking Verso) 
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Evoluties in de Vlaamse sectoren: 

• De evolutie die we merkten in de omgevingsanalyse van vorig sectorconvenant zet zich 

grotendeels door. Ook al was PC 318.02 (Diensten voor gezins-en bejaardenhulp) lange tijd 

de grootste stijger in de sector zien we tot van 2010 tot en met 2015 een stabiele 

evolutie met zelfs een lichte daling van een paar VTE.  

• De grootste groei sinds 2008 is weggelegd voor de -in absolute cijfers- kleinste PC, vooral 

PC 331 (de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector) met een stijging van 43,52%. Dit is 

deels te wijten door de correcties in de registratie na opsplitsing van het PC 305, maar 

zeker ook door de groeiende loontrekkende tewerkstelling in onder meer de 

kinderopvang.  

• De tewerkstelling in PC 319.01, de Vlaamse opvoedings-en huisvestingsinstellingen (met 

onder meer de jeugdhulp, mensen met een beperking, CAW, ...) zit duidelijk in de lift met 

een stijging van 17,07% ten opzichte van 2008.  

• Ook in PC 327.01, de sociale en beschutte werkplaatsen (nu maatwerkbedrijven), zien we 

een groei in de tewerkstelling met 8,84% sinds 2008, maar de laatste jaren eerder een 

stagnering 

• Ook PC 329.01, de socioculturele sector, kent een groei in de tewerkstelling sinds 2008 

met 10,79%. We zien wel dat de groei van de sector de laatste jaren is gestopt, mede 

door de recente besparingen. De sector wordt geconfronteerd met een daling van 1,5% 

sinds 2014. 

 
De federale gezondheidssector (met onder meer de ziekenhuizen en de ouderenzorg), PC 330, 
tekent voor een groei van 20,89% sinds 2008. Op basis van de sectorfoto van FE.BI vzw, de 
vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-profitsector vzw, 
maken we een opsplitsing per subsector. 
Binnen de subsectoren2 van deze federale sector geeft dit het volgende beeld. We nemen als 

ijkpunten 2e kwartaal 2008, 2e kwartaal 2011 en 2e kwartaal 2014 en deze enkel voor het Vlaams 

Gewest. (gegevens gebaseerd op plaats van tewerkstelling van de werkgever).  

 

Tabel 2b: Loontrekkenden in VTE (Vlaams Gewest /2008-2 /2011-2/2014-2) 

    2008 2011 2014 GROEI  

Paritair subcomite PC 330 (n) (n) (n) 
t.o.v. 
2008 

330.01.10: Privé-Ziekenhuizen 51.185,00 55.936,00 58.166,07 + 13,14% 

330.01.20: Ouderenzorg 23.455,00 26.652,00 28.144,45 + 19,99% 

330.01.30: Thuisverpleging 4.799,00 5.316,00 5.613,62 +16,97% 

330.01.41: Revalidatiecentra  1.843,00 2.076,00 2.108,87 +14,43% 

330.01.51: Centra voor Beschut Wonen 404,00 563,00 639,79 +58,36% 

 330.01.53: Wijkgezondheidscentra 197,00 275,00 366,80 +86,19% 

 330.04: Residuaire Gezondheids-inrichtingen en 6.783,00 8.031,00 8.202,01 +20,92% 

                                                 
2  Binnen het PC 330 behoren ook de subsectoren 330.01.55 Diensten van het bloed van het Rode Kruis en 
330.02 Bicommunautaire gezondheids- inrichtingen en diensten.  De cijfers waarover we voor deze sectoren 
beschikken zijn gecontesteerd en om die reden niet opgenomen in het overzicht. 



 10 

diensten  

Bron: Steunpunt WSE - Gegevens RSZ Dmfa 2008-2 /2011-2 / 2014-2 (via sectorfoto FE.BI vzw) 

De recente evolutie van 2013 naar 2015 voor alle subsectoren geeft volgende beeld: 

Tabel 3. Evolutie aantal medewerkers (in % naar VTE) 2013-2014/ 2014-2015 

  2013/2014 2014/2015 

Paritair comité (%) (%) 

318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp 0,5 -0,1 

319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten 1,9 1,7 

327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen 1,2 1,7 

329 Socio-culturele sector -1,5 -1,5 

330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten 1,2 2,9 

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  2,7 6,0 

337 Aanvullend PC Non-profit    24,9 

Sociale profit 1,6 3,7 

  

 
  

Vlaamse arbeidsmarkt 0,1 0,8 

Bron: RSZ-DMFA via Steunpunt WSE (bewerking VERSO) 

De Sociale profit is van 2014 naar 2015 toch spectaculair gestegen met 3,7%. Dit ligt ruim boven 

de Vlaamse groei van de arbeidsmarkt en ook veel hoger dan de evolutie 2013-2014.  

De toekenning van voorzieningen aan het nieuwe PC 337 is hier medeoorzaak van. Toch zien we 

ook een opmerkelijke stijging in het PC 330 (gezondheidszorg) +2.9% en het PC 331 (o.a. 

kinderopvang) +6%. We zien een iets kleinere groei in PC 327 en PC 319, maar de groei ligt voor 

deze paritair comités nog altijd groter dan de groei op de totale Vlaamse arbeidsmarkt. 

 

1.5. Kenmerken van de tewerkstelling in de Sociale profit.  

 

In onderstaande tabellen schetsen we de belangrijkste kenmerken van de medewerkers in de 

verschillende subsectoren van de Sociale profit, voor zover beschikbaar in de RSZ-bronnen. We 

splitsen waar mogelijk opnieuw het PC 330 uit in zijn verschillende deelsectoren.  

 

1.5.1. Verdeling volgens geslacht en leeftijd 

De Sociale profit blijft een vrouwelijke sector met in het algemeen 78,04% vrouwen aan de slag. 

Dit verandert amper in vergelijking met 2014. Alle zorg- en welzijnssectoren hebben een 

overwegend vrouwelijk aandeel in het aantal medewerkers (PC 318.02, PC 319.02, PC 330 en PC 

331). De sociale en beschutte werkplaatsen (PC 327.01) en in mindere mate de socioculturele 

sector (PC 329.01) vormen de uitzondering. 
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Tabel 4: Overzicht kenmerken geslacht en leeftijd in de subsectoren van de Sociale profit (2015) 

  
TW 
TOT 

SP 
TOT 

PC 
318.02 

PC 
319.01 

PC 
327.01 

PC 329.01 PC 330 PC 331 PC 337 

Geslacht M 
51,88
% 

21,96
% 

3,05% 21,56% 60,02% 40,84% 15,71% 5,74% 
 

35.9% 
 

  V 
48,12
% 

78,04
% 

96,95% 78,44% 39,98% 59,16% 84,29% 94,26% 
 

64.1% 
 

                     

Leeftijd  <25j 7,9 7,0 3,3 7,7 6,0 6,3 7,4 16,2 4.5 

  25-49j 64,4 61,9 59,5 63,3 59,0 66,7 61,6 62,5 63.0 

  >50 27,7 31,1 37,2 28,9 35,1 27,0 31,0 21,3 32.5 

                     

14/15 
evolutie 

<25j 
-1,4 1,6 -7,8 -1,2 4,5 -7,2 2,4 3,9 

 
17.3 

  25-49j -0,2 2,3 -1,9 1,6 -1,5 -2,6 1,7 4,7 24.4 

  >50 3,7 8,1 7,4 4,3 5,7 4,4 6,8 7,8 35.3 

Bron: RSZ-DMFA via Steunpunt WSE (bewerking VERSO) -2015 

De vergrijzing in de sector wordt steeds meer een feit. Naast de absolute cijfers, focussen we 

hierbij op de evolutie van 2014 naar 2015, waar we zien dat in alle subsectoren van de Sociale 

profit, het aandeel 50-plussers stijgt, met een hoger percentage dan de stijging van 3.7% op de 

totale Vlaamse arbeidsmarkt. We zien eerdere prognoses rond de vervangingsvraag steeds meer 

bevestigd. Deze evolutie zal zich ook de volgende jaren nog doorzetten. 

Het is eveneens interessant even in te zoomen op de subcategorieën binnen de groep 50-plussers 

die steeds groter wordt. Volgende grafiek toont aan dat de 3 sectoren met het grootst aantal 50-

plussers ook de grootste percentages 55-plussers hebben. In volgende sectoren is het aandeel 

van de 55-plussers binnen de groep 50-plussers is groter dan de helft: in PC 319.01 (15.5% t.o.v. 

13.4% 50-54 jarigen), in PC 329.01 (14.9 t.o.v. 12.2%), in PC 331 (11.3 t.o.v. 9.9%) en vooral 337 (18.5 

t.o.v. 14%). In deze sectoren is er dus relatief een grotere kans op snellere uitstroom. 
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Grafiek 2 

 

 

1.5.2. Verdeling volgens statuut en regime 

De Sociale profit is overwegend een bediendesector met 74,78% t.o.v. 51,18% in Vlaanderen. 

Tussen de subsectoren zijn er echter grote verschillen. PC 318.02 en PC 327.01 stellen voornamelijk 

arbeiders te werk. In de andere subsectoren zijn dan weer voornamelijk bedienden 

tewerkgesteld. 

Tabel 5: Overzicht kenmerken regime en statuut in de subsectoren van de Sociale profit (2014) 

    TW TOT  SP TOT  PC 318.02 PC 319.01 PC 327.01 PC 329.01 PC 330 PC 331 

Regime  Voltijds 63,02% 40,32% 17,13% 31,78% 66,40% 52,87% 38,80% 28,29% 

  Deeltijds 33,36% 59,67% 82,86% 68,22% 33,60% 47,02% 61,20% 71,70% 

  Andere  3,62% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,01% 

Statuut  arbeiders  36,74% 25,22% 90,76% 0,75% 84,77% 17,12% 14,14% 5,34% 

  bedienden  51,18% 74,78% 9,24% 99,25% 15,23% 82,88% 85,86% 94,47% 

  Ambtenaar 12,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bron: RSZ-DMFA via Steunpunt WSE (bewerking VERSO) -2014 

De sector wordt gekenmerkt door een groot aandeel deeltijds werkenden (59,67%) t.o.v. 33,36% in 

Vlaanderen. PC 318.02 spant de kroon met meer dan 80% deeltijds werkenden. Ook hier vormt 

het PC 327.01 een uitzondering met een ruime meerderheid (66,40%) aan voltijds werkenden. Ook 

in de socioculturele sector zien we dat de algemene trend uit de sector niet wordt gevolgd met 

‘slechts’ 47,02% deeltijds werkenden.  

Laat ons even inzoomen op de kenmerken van de subsectoren van het federale PC 330. We 

baseren ons op de cijfers van het tweede kwartaal 2014 uit de sectorfoto van FE.BI vzw. Zoals 

eerder gesteld is dit paritair comité op te delen in meerdere subsectoren (zie tabel 2b). . 
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Subsectoren Beschrijving  

330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen 

330.01.20 Ouderenzorg 

330.01.30 Thuisverpleging  

330.01.41 Revalidatiecentra NL 

330.01.51 Initiatieven voor beschut wonen NL 

330.01.53 Wijkgezondheidscentra NL 

330.04 Residuaire gezondheidsinrichtingen en –diensten 

 

Tabel 5b: Overzicht kenmerken van de tewerkstelling in de subsectoren van PC 330 (Vlaams 

Gewest, 2014/2) 

    TOT TW TOT SP  330.01.10 330.01.20 330.01.30 330.01.41 330.01.51 330.01.53 330.04 

    PZ OZ TV REVA IBW WGC Resid 

Geslacht M 52,30% 21,90% 22,50% 14,20% 9,60% 20,60% 28,60% 24,70% 23,30% 

  V 47,70% 78,10% 77,50% 85,80% 90,40% 79,40% 71,40% 75,30% 76,70% 

                      

Leeftijd  <25j 8,10% 7,10% 6,20% 10,40% 9,20% 6,40% 8,40% 3,20% 6,50% 

  25-49j 65,00% 62,90% 65,60% 66,80% 69,00% 65,80% 65,70% 77,20% 64,40% 

  >49 26,90% 29,90% 28,20% 23% 21,80% 27,80% 25,90% 19,60% 29,00% 

                      

Statuut  arbeiders  36,74% 25,22% 9,00% 20,90% 1,90% 6,80% 8,00% 3,20% 14,10% 

  bedienden  51,18% 74,78% 91,00% 79,10% 98,10% 93,20% 92,00% 96,80% 85,90% 

                      

Regime  voltijds 63,02% 40,32% 46,47% 32,94% 30,31% 26,30% 43,11% 23,93% 41,37% 

  deeltijds 33,36% 59,67% 53,53% 67,06% 69,69% 73,70% 56,89% 76,07% 58,62% 

  speciaal  3,62% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Bron: SMALS - Gegevens RSZ Dmfa 2014-2 (via bewerking sectorfoto FE.BI vzw) – Bron arbeidsregime: Steunpunt WSE - Gegevens RSZ 

Dmfa 2014-2 (via bewerking sectorfoto FE.BI vzw) 

Qua geslacht zijn de sectoren ‘ouderenzorg’ en ‘thuisverpleging’ hier de uitschieters met een 

meer dan gemiddelde vrouwelijke aanwezigheid.  

Wat de 50-plussers betreft stellen we vast dat 3 federale subsectoren een aandeel hebben dat 

opvallend lager zit dan de 30% van de totale Sociale profit: de ouderenzorg (23%), de 

thuisverpleging (21.8%) en de wijkgezondheidscentra (19.6%) 

 

1.5.3. Kenmerken herkomst en arbeidshandicap 

Naast de algemene kenmerken van de medewerkers in de Sociale profit, lichten we er twee 

groepen van loontrekkenden uit. Medewerkers met een buitenlandse herkomst en medewerkers 

met een arbeidshandicap.  
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Medewerkers met een buitenlandse herkomst.  
 
Een nieuwe herkomstmonitor “2016” werd, jammer genoeg nog niet ontwikkeld, evenmin werd 

de versie 2015 geüpdatet. We beroepen ons dus in deze omgevingsanalyse op dezelfde 

herkomstmonitor 2015 als in de omgevingsanalyse van het sectorconvenant 2016-2017. Dat is 

jammer omdat het opvolgen van deze evolutie een grote meerwaarde zou hebben t.a.v. de 

inspanningen die de sector doet om meer mensen met een migratieachtergrond te integreren in 

de sector. Uit de herkomstmonitor 20153 (zie grafiek 3) blijkt dat de Sociale profit 11,5% personen 

met een buitenlandse herkomst tewerkstelt. Hiervan heeft 5,4% een herkomst binnen de EU en 

6,1% een herkomst buiten de EU. De Sociale profit doet het hier minder goed dan het gemiddelde 

over alle sectoren heen waar 14% werknemers met een buitenlandse herkomst wordt 

tewerkgesteld, waarvan 7,1% uit de EU en 6,9% niet uit de EU.  

Grafiek 3: Aandeel loontrekkenden met een buitenlandse herkomst in de totale loontrekkende 

bevolking volgens sectorgroep (Vlaanderen, 2013)  

 

Bron: DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming KSZ (bewerking Departement WSE/Steunpunt 

WSE) 

Uit de herkomstmonitor bleek echter ook dat in de Sociale profit het aandeel van medewerkers 

van buitenlandse afkomst is gegroeid, respectievelijk met 44,6% voor werknemers met een EU-

herkomst en 63,9% met een NIET-EU herkomst. Verhoudingsgewijs, concludeert de 

herkomstmonitor, dat het aandeel medewerkers met een buitenlandse herkomst meer groeit dan 

het aandeel van de Belgische bevolking in de sector. Er is een inhaalbeweging ingezet, maar toch 

blijft het aandeel kleiner dan het Vlaams gemiddelde.  

                                                 
3 Departement WSE, Herkomstmonitor 2015. Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst.  
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We zien ook een positieve evolutie in de opleidingscijfers naar de Sociale profit van VDAB, met 

betrekking tot de opleiding van werkzoekenden met een migratie-achtergrond: in 2016 zijn er 

8335 opleidingen gestart voor de Sociale profit, waarvan er 20.24% voor personen met een 

migratieachtergrond. Dat is bijna 3% meer dan in 2014! 

Aandeel in de subsectoren? 

Tabel 6: Aandeel personen met buitenlandse herkomst per PC. (bron: herkomstmonitor 2015) 

 Herkomst TW TOT  SP TOT  

PC 

318.02 PC 319.01 PC 327.01 

PC 

329.01 PC 330 PC 331 

Belg  86,00% 88,40% 90,30% 92,80% 84,07% 78,10% 89,80% 88,30% 

EU  7,10% 5,40% 5,20% 4,20% 5,50% 7,60% 5,00% 5,50% 

NIET-EU  6,90% 6,10% 4,40% 2,90% 9,60% 14,20% 5,20% 6,10% 

 

We zien dat voornamelijk in de socioculturele sector en de sector van de beschutte en sociale 

werkplaatsen (de maatwerkbedrijven) het aandeel medewerkers met een niet-EU herkomst 

aanzienlijk groter is dan het Vlaams gemiddelde en het sectorgemiddelde. In de sectoren PC 

318.02 (4,4%), PC 319 (2,90 %) en PC 330 (5,2%) is de beweging omgekeerd. Ook de andere 

subsectoren scoren ruim onder het Vlaamse gemiddelde en het sectorgemiddelde, wat betreft 

het aandeel medewerkers met een buitenlandse herkomst.  

Aanvullend op deze cijfers, houdt in de welzijnssector (vooral pc 319.01 en 331) 

werkgeversfederatie “het Vlaams Welzijnsverbond”, sinds 20114, jaarlijks een enquête over de 

personeelskenmerken bij de hen aangesloten voorzieningen. Ook al is dit geen officiële statistiek 

van de volledige welzijnssector, het geeft wel een duidelijk beeld:  

• Volgens deze enquête afgenomen in 2015 was 2,38% van het personeelsbestand van 

‘allochtone’ afkomst. Dit bevestigt de lage score uit de herkomstmonitor. Onbekendheid 

met de welzijnssector, de opleidingen die toeleiden naar een job in de sector en de 

diplomavereisten spelen hierbij wellicht een rol.  

• In 60% van de voorzieningen is minstens één werknemer van allochtone afkomst in 

dienst. Vooral de kinderopvang scoort hier meer. De ligging van veel initiatieven in de 

grootsteden is hier wellicht mee de oorzaak. 57,4% voert een logistieke functie uit en 

31,7% behoort tot het begeleidend personeel.  

 
Medewerkers met een arbeidshandicap 
 

De sector doet al heel wat inspanningen naar medewerkers met een arbeidshandicap. De 

maatwerkbedrijven (voornamelijk de voormalige beschutte werkplaatsen) stelden op 31/12/2014 

16.997 koppen of 15.088 VTE medewerkers met een arbeidshandicap te werk. Dit zijn personen die 

                                                 
4 Medewerkers in welzijn doorgelicht, Focus op diversiteit in welzijn, Vlaams Welzijnsverbond, 2016,p.21 
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recht hebben op een tewerkstelling BW (BTOM BW). Deze mensen hebben geen VOP-dossier 

(Vlaamse Ondersteuningspremie).  

Als we de VOP-dossiers van dichterbij bekijken dan zien we dat dat de Sociale profit slechts 0,54 

mensen met een VOP-dossier tewerkstelt per 100 VTE’s. In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 0,77. 

Ook al is dit een kleine stijging ten opzichte van het jaar voordien, blijft dit aandeel beperkt en 

onder het Vlaamse gemiddelde.  

In de VDAB-opleidingen anno 2016 had 4.88% van de deelnemers een arbeidshandicap, eveneens 

een lichte stijging t.o.v. 2015 (4%) 

Grafiek 4: Overzicht sectoren aandeel VOP-dossiers per 100 VTE (31/12/2015) 

 

 

1.5.4. Stijgend kwalificatieniveau 

 

We beschikken niet over specifiek cijfermateriaal van de kwalificatieverdeling voor de social-

profitsector. Onderstaande grafiek, ontleend uit het rapport “De arbeidsmarkt in 2050. Een 

toekomstverkenning”, geeft de algemene trend weer: sinds 1995 daalde het aandeel van 

laaggeschoolden, ten voordele van de aandelen van midden- en hooggeschoolden. Vanaf 2025 

zien we een kentering. Het aandeel laaggeschoolden zakt nog wel lichtjes, maar vooral: de 

hooggeschoolden blijven stijgen tot tegen de 50%, terwijl het aandeel middengeschoolden 

stagneert rond de 40%. Dit algemeen fenomeen speelt zeker ook in de Sociale profit waar de 

vraag naar meer kwalificaties op verschillende fronten speelt (verpleegkundigen, zorgkundigen, 

kinderbegeleiders…)  
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Grafiek 5 

 

Bron: Luc Sels, De arbeidsmarkt in 2050. Een toekomstverkenning 

 

1.5.5. Grootte van werkgevers in de Sociale profit 

 

We stellen vast dat de subsectoren van de Sociale profit zeer verschillend zijn voor wat betreft 

de verdeling naar grootte van organisatie.  

Tabel 7: Grootte van organisaties in de Sociale profitsectoren per Paritair Comité 

  TW TOT  SP TOT  
PC 

318.02 PC 319.01 PC 327.01 
PC 

329.01 PC 330 PC 331 

1-9 wn 16,70% 6,80% 0% 5% 1% 30% 6% 12% 

10-49 wn 27,70% 16,70% 3% 27% 10% 42% 12% 64% 

50-199 wn 26,70% 25,90% 9% 33% 29% 22% 27% 18% 

200 wn en+ 28,90% 50,50% 88% 36% 60% 6% 55% 7% 
Bron: Departement WSE – 2011  

De socioculturele sector (PC 329.01) heeft het meest aantal kleine organisaties (30% heeft minder 

dan 10 werknemers). PC 331 heeft de meeste organisatie met minder dan 50 werknemers (76%). 

PC 318.02, PC 327.01 en PC 330 bestaan hoofdzakelijk uit organisaties met meer dan 200 

werknemers.  

Dit zijn belangrijke gegevens om vooral naar communicatie toe, en in sommige acties mee 

rekening te houden.  
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1.6. Knelpuntberoepen in de Sociale profit 

 

De Sociale profit kent enkele hardnekkige knelpuntberoepen, vooral in de zorgsector. In de 

tabel hieronder zijn ze geordend volgens de spanningsindicator: hoe kleiner die is, hoe 

minder beschikbare werkzoekenden voor de vacatures die in 2016 door de VDAB werden 

geregistreerd.  

Buiten het structureel knelpuntkarakter van (hoofd)verpleegkundigen en zorgkundigen is 

het ook opvallend hoe groot het aantal ontvangen vacatures wel is: samen goed voor meer 

dan 14.000 vacatures in 2016. 

Knelpuntberoepen die nieuw waren in 2015, staan ook dit jaar in de lijst, met name de 

artsen (bepaalde specialisaties) en de opticiens. Alleen de Kinderbegeleider ontbreekt ten 

opzichte van het lijstje van vorig jaar (nvdr: Opgelet deze cijfers zijn de brute gegevens 2016 

vanuit VDAB, maar zijn op het moment van opmaak van dit document nog niet door de 

sector besproken/aangevuld. Het kan dus dat bepaalde knelpunten nog als ‘kwalitatief’ 

knelpunt toegevoegd worden)  

Tabel 8: Knelpuntlijst 2016 (Bron VDAB) 

beroepp_oms knel2014 knel2015 knel2016 ontv_neczu pct_verv doorloop spanningsindicator

MC1110 Hoofdverpleegkundige J J J 1490 57,4 1,3 0,2

MC1810 Verpleegkundige J J J 8485 57,5 1,8 0,4

MC1812 Gespecialiseerd verpleegkundige operatiekwartierJ J J 117 76,2 2 0,7

MB1233 Opticien N J J 139 79,3 7 0,8

MB1220 Kinesitherapeut J J J 724 82,3 1,4 1,4

MA1210 Arts N J J 189 20 2,8 1,7

MC3810 Zorgkundige J J J 4164 74,1 1,4 2,7

MA3210 Apotheker J J J 167 95,2 1,6 5,9

PC1830 Monitor-begeleider in de sociale economie J J J 459 69,7 1,3 7,4

MB1235 Dentaaltechnicus J J J 58 85 2,2 8,0

MC3820 Verzorgende J J J 1121 67,8 1,3 22,0

DD5920 Schoonmaker van ruimten en lokalen J J J 6468 79 1,2 30,6  

In onderstaande grafiek van VERSO wordt de evolutie in kaart gebracht van het aandeel in 

het  ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen in de Sociale profit t.o.v. het aantal 

vacatures voor knelpuntberoepen over alle sectoren. Hieruit blijkt dat sinds 2008 de Sociale 

profit meer wordt geteisterd door knelpuntberoepen dan andere sectoren. 

Grafiek 6: 
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Grafiek 7: Evolutie van het aantal openstaande vacatures voor de belangrijkste zorgberoepen 

 

Het aanpakken van hardnekkige knelpuntberoepen is en blijft een uitdaging. Verpleegkunde 

is één van de hardnekkigste knelpunten in de Sociale profit (zie tabel 8 en grafiek 7).  

We tonen als voorbeeld van die aanpak door VDAB, VIVO, Zorgambassadeur en andere 

partners,  

• het aantal studenten in het onderwijs (Prof Bachelor en HBO5-verpleegkundigen): 

• de evolutie van het aantal deelnemers dat we in de VDAB-statistieken terugvinden,  

Door o.a. de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijken de VDAB inschrijvingen een stuk 

lager te gaan liggen, en ook aan de gestage groei van het aantal studenten Verpleegkunde 

zou vanaf schooljaar 2017-2018 een einde komen  

Grafiek 8 
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Tabel 9: aantal gevolgde trajecten, ondersteund door VDAB, 2015 -2015  

 2015 2016 

verzorgende / zorgkundige 3.315 3.810 

Verpleegkunde 3.923 3.282 

1.7. Tewerkstelling na opleiding in de Sociale profit 

 

De Sociale profit is een sector waar een kwalificatie voor diverse beroepen noodzakelijk is om 

het beroep te kunnen /mogen uitoefenen. We bekijken de kans op tewerkstelling op basis van 

het schoolverlatersrapport van VDAB. 

In het jaarlijkse schoolverlatersonderzoek van de VDAB wordt een nauwkeurig totaalbeeld (o.a. 

door koppeling van de VDAB-bestanden met gegevens van departement onderwijs en Syntra) 

gegeven van alle schoolverlaters na een bepaald schooljaar. Per studiegebied en studierichting 

wordt een overzicht gegeven van de tewerkstellingskansen.  

We geven in tabel 10 een overzicht van de kans op werk per onderwijsniveau dat toeleidt naar 

de sector. We zien eerst dat hoe ‘hoger’ het studieniveau hoe meer kans er is na 1 jaar op 

tewerkstelling.  

• 66% kans op werk na een richting in de 2e graad BSO  

• vanaf de derde graad BSO heb je al 86,5% kans op een tewerkstelling na 1 jaar.  

Het doelpubliek en het watervalsysteem binnen het secundair onderwijs is onder meer de 

oorzaak voor het lager (maar zeker niet slecht) scoren van de secundaire opleidingen. 

 

Tabel 10 
Bron: VDAB 

    
  Aantal schoolverlaters 

Kans op werk na 
1 jaar vgl. 2014 Verschil 

 
Totaal  Totaal  

  

 
(n) (%)   

 Totaal DBSO 1 614 72,3 72,6 -0,3 

Totaal 2e graad BSO 1 310 66 68,8 -2,8 

Totaal 2e graad TSO 1 140 78,6 79,7 -1,1 

Totaal 3e graad BSO 11 500 86,5 85,8 0,7 
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Totaal 3e graad TSO 10 789 87,8 88 -0,2 
Totaal Professionele 
bachelor 17 252 94,5 92,8 1,7 

Totaal Master  15 323 94,6 93,3 1,3 

        0 
Totaal Vlaamse 
Arbeidsmarkt 71 518 88,3 87,5 0,8 

 

De cijfers per studierichting , relevant voor de Sociale profit, geven volgend beeld (tabel 11) 
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Tabel 11 

  
Aantal 

schoolverlaters 
Kans op werk 

na 1 jaar vgl. 2014 Verschil 

 
Totaal  Totaal 2015 

  

 
(n) (%)   

 DBSO - Personenzorg 250 69,6 72,8 -3,2 

         

2e graad BSO- Personenzorg 423 68,1 66,2 1,9 

2e graad TSO - Personenzorg 273 81,7 80,7 1 

         

3e graad BSO- Personenzorg 2 789 88,7 89 -0,3 

3e graad BSO- Personenzorg-Kinderzorg (7j) 848 87,7 89,6 -1,9 

3e graad BSO- Personenzorg- organisatie assistent(7j) 239 79,9 77 2,9 

3e graad BSO- Personenzorg- organisatie hulp 61 70,5 57,1 13,4 

3e graad BSO- Personenzorg- Thuis en bejaardenzorg (7j) 1 266 94,5 94,2 0,3 

3e graad BSO- Personenzorg- verzorging 375 80 83,2 -3,2 

         

3e graad TSO-Personenzorg 2 348 88,2 88,8 -0,6 

3e graad TSO-Personenzorg- Animatie ouderenzorg (sense) 20 85   85,0 

3e graad TSO-Personenzorg-Gezondheids-
welzijnswetenschappen 300 85 88,2 -3,2 

3e graad TSO-Personenzorg-Internaatwerking (sense) 28 82,1   82,1 

3e graad TSO-Personenzorg- Jeugd en gehandicaptenzorg 325 89,8 93,2 -3,4 

3e graad TSO-Personenzorg - Leefgroepwerking (sense) 256 90,6 91,1 -0,5 

3e graad TSO-Personenzorg - Sociale en technische 
wetenschappen 1 394 88,2 87,4 0,8 

3e graad TSO-Personenzorg - tandartsassistent (sense) 25 88   88 

         

HBO5 – Verpleegkunde 1 078 98,9 99,3 -0,4 

         

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg 3 084 97,8 97,2 0,6 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg-Biomedische 
wetenschappen 309 96,8 91,8 5 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg - Ergotherapie 374 96,5 95,5 1 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg- Logopedie, 
audiologie 263 97,3 95,7 1,6 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg- Medische 
beeldvorming 51 100 97,7 2,3 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg-optiek optometrie 22 100   100 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg-orthopedie 20 100   100 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg-Podologie 39 94,9   94,9 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg- Verpleegkunde 1 540 99,4 98,9 0,5 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg -Voedings 
dieetkunde 212 92 94,4 -2,4 

Professionele Bachelor-Gezondheidszorg-Vroedkunde 227 97,8 98,1 -0,3 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk 2 435 92,2 91,9 0,3 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk-
Maatschappelijke veiligheid 29 96,6   96,6 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk- 
Orthopedagogie 774 94,2 93,9 0,3 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk -Sociaal werk 1 219 91,1 91,4 -0,3 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk -Toegepaste 
psychologie 276 91,7 89,8 1,9 

Professionele Bachelor-Sociaal-agogisch werk -
Gezinswetenschappen 54 90,7 89,7 1 

         

Master - Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 552 99,2 99,2 0 

Master – Kinesitherapie 7 100   100 

Master-Sociale gezondheidswetenschappen 304 97,4 96 1,4 

Master- Verpleegkunde en Vroedkunde 116 100 99,3 0,7 
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Conclusies voor de toekomstmogelijkheden voor afgestudeerden in deze richtingen: 

De afstudeerrichtingen van de Sociale profit scoren algemeen zeer hoog in vergelijking met 

het algemeen doorstroomcijfer na 1 jaar (88,3%), behalve voor wie stopt na de 2e graad. 

De richtingen die de belangrijkste leveranciers zijn van schoolverlaters voor onze sectoren 

zijn de 7e jaars BSO Thuis- en bejaardenhulp (94.5%), 3e graad TSO Jeugd- en 

gehandicaptenzorg (89,8%), HBO5-Verpleegkunde (98.9%), Bachelor Verpleegkunde (99.4%), 

kinesisten (99,2%) 

De meeste voor de Sociale profit relevante studierichtingen hebben ook een hoger 

doorstroomcijfer dan vorig jaar. Vooral de professionele bachelors en master-opleidingen 

scoren gevoelig hoger.  

Er zijn ook uitzonderingen die dalen in vergelijking met vorig jaar: 

• DBSO-personenzorg, zakt onder de 70% 

• Volgende richtingen zakken meer dan 1% en komen onder het Vlaamse gemiddelde van 

88%  

o 3e graad BSO- Personenzorg-Kinderzorg (7j): nipt met 87.7% 

o 3e graad BSO- Personenzorg- verzorging: 80% 

• Enkele andere richtingen zakken eveneens minstens 1%, maar blijven globaal boven de 

88%, het gemiddelde van de Vlaamse arbeidsmarkt, dus misschien een ‘knipperlicht’: 

o 3e graad TSO-Personenzorg- Jeugd en gehandicaptenzorg: 89,8% 

o Professionele Bachelor-Gezondheidszorg -Voedings dieetkunde: 92% 
 

 

 

1.8. Werkplekleren:  

 
1.8.1. de Sociale profitsector is een stagesector.  

In het schooljaar 2015-2016 vonden in Vlaanderen 115.671 leerstages plaats. 59.157 ervan vonden 

plaats in de Social-profitsector, voor in het totaal 27.404 leerlingen. De ‘stagelast’ voor de sector 

is dus enorm! (De cijfers die zijn meegenomen zijn de cijfers uit het voltijds secundair onderwijs, 

het buitengewoon secundair onderwijs en de HBO 5 verpleegkunde). Per 100 VTE tewerkgesteld 

in de sector zijn er 26,43 stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs. (zie grafiek 6), dit t.o.v. 

5,72 in Vlaanderen. Enkel bij de kappers en schoonheidszorg is dat nog hoger. 
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Grafiek 9: Aantal stagiairs per 100 VTE (schooljaar 2015-2016) 

 

In het schooljaar 2015-2016 waren in het hoger onderwijs 9305 inschrijvingen waren voor een 

academische bachelor, 35.761 inschrijven voor een professionele bachelor en 6704 inschrijvingen 

voor een masteropleiding richting sector.5 Wetende dat voor 90% van deze opleidingen stage 

voorzien is, dan is het aandeel stagiairs per 100 VTE nog aanzienlijk hoger ligt in de Sociale 

profit.  

1.8.2. Duaal leren en DL/DW  

De Sociale profit doet relatief meer inspanningen dan de meeste andere sectoren, op het vlak 

van creatie van deeltijdse arbeidsovereenkomsten voor jongeren in het DBSO. Dit kan via 

verschillende financieringsbronnen (zie tabel 12). Voor het afgelopen jaar zijn dit de gekende 

cijfers.  

Tabel 12: Gefinancierde contracten in de Sociale profit voor jongeren uit het deeltijds onderwijs  

  PC Omschrijving Maribel Jongerenbonus Fonds RG 
 

1 318.02 Gezinszorg 10 7 
  

2 319 Bicommunautaire en federale OHI 
  

3 
 

3 319.01 VOHI 180 48 
  

4 327.01 SWP 
 

10 
  

5 327.01 BWP 
 

7 
  

6 329.01 Socio-cult 50 21 25 
 

7 330 Privé-ziekenhuizen 
 

7 130 
 

8 330 Ouderenzorg 
    

9 330 GID 
  

50 
 

                                                 
5  Bron:  http://www.ikgaervoor.be/voor-zorgprofessionals - boordtabellen en cijferssets – bewerking data 

domeinbeleid onderwijs en vorming  

 

http://www.ikgaervoor.be/voor-zorgprofessionals
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10 331 Kinderopvang 20 5 
 

Totaal 

   
260 105 208 573 

 

Naast de arbeidsovereenkomsten zijn er ook de “OAO”s. Daarover hebben we momenteel geen 

volledig overzicht per sector. Wél is duidelijk dat de Sociale profit één van de sectoren is in de 

top 5, wat het aantal erkennningsaanvragen van werkgevers betreft (1082, of 8.4% van alle 

aanvragen): 

Tabel 13 

 

In de eerste proeftuinen duaal (opgezet volgens BKD en standaardtrajecten), met name 

‘Zorgkundigen’ en ‘Kinderbegeleiders’, werden eind oktober, voor schooljaar 2017-2018 

respectievelijk 13 en 60 leerlingen geteld. Voor volgende top 10 van richtingen/beroepen worden 

momenteel het meest erkenningen aangevraagd in de social profit. 10% gaat over duale 

richtingen. 

Tabel 14: Goedgekeurde erkenningsaanvragen in de social profit (op 19/10/2017) 
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Rijlabels Eindtotaal

Goedgekeurd 1121 %

Logistiek helper in de zorginstellingen 172 15%

Verzorgende/zorgkundige 162 14%

Begeleider in de kinderopvang 109 10%

Administratief medewerker 93 8%

Verzorgende 85 8%

Polyvalent onderhoudswerker gebouwen 67 6%

Keukenmedewerker 66 6%

Kinderbegeleider duaal 59 5%

Zorgkundige duaal 57 5%

Grootkeukenmedewerker 27 2%

Subtotaal 897 80%

Diverse 224 20%

TOTAAL GOEDGEKEURD 1121 100%  

 

1.9. Werkbaar werk in de sector 

 

In 2016 kwamen de nieuwe cijfers uit van de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de 

Stichting Innovatie en Arbeid. We vatten de cijfers samen in grafische vorm in een ‘blogpost’ op 

de website, zie http://www.vivosocialprofit.org/werkbaarheidsmonitor2016 . 

Voor de gehele zorg- en welzijnssector zag het plaatje er zo uit. 

Grafiek 10: evolutie in de werkbaarheidskenmerken binnen de zorg- en welzijnssectoren (’13-’16) 

 

Globaal is er dus een belangrijke (meestal significante  zie bliksems) toename van de 

risicoscores op diverse werkbaarheidskenmerken (in dalende volgorde van belang):  

http://www.vivosocialprofit.org/werkbaarheidsmonitor2016
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Werkdruk (+8.3%), emotionele belasting (+5.9%), werkstress (+5.4%), balans werk-privé (+2.4%), 

motivatie (+1,8%), arbeidsomstandigheden (+1.7%) en autonomie (+1.1%) 

Enkel de kenmerken leervermogen (-1.2%), taakvariatie (-0.8%) en ondersteuning van de 

leidinggevende (-0.4%) vertonen enig beterschap. 

Deze nieuwe cijfers maken dat het vraagstuk van ‘werkbaar werk’ hoog (nog hoger) op de 

agenda komt te staan. 

 

1.10. Absenteïsme in de Sociale profit 

 

De laatste jaren gaat veel aandacht naar de stijgende absenteïsmecijfers, waarin vooral de 

stijging van het aantal langdurig zieken doorweegt. In volgende grafiek wordt duidelijk wat de 

situatie is in de social-profitsectoren (met die beperking dat voor sectoren 318 en 327 een 

beperkt staal ondernemingen in de steekproef zat): 

Daarbij valt op dat de sectoren PC 327, 318 en 330 boven het Vlaamse gemiddelde prijken qua 

aandeel langdurige zieken. In de totaalcijfers zit ook PC 319 boven dat gemiddelde. Enkel de 

socio-culturele sector (329), de Vlaamse Welzijnssector (331) en het aanvullend PC (337), zitten 

onder het algemeen gemiddeld van 7.26% absenteïsme. 

 

Tabel 15 

 

Tabel 13: Absenteïsme in 2016

Ziekte 

> 1 maand - 1

jaar

Aant. ziektedagen

per werknemer

Paritair comité

318 - Gezins-en bejaardenhelpsters 7 202 4,01 2,82 5,38 12,21 28,2

319 - Opvoedings-en huisvestingsinstellingen 65 1 958 2,76 2,02 2,91 7,68 18,8

327 - Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen 6 714 4,13 4,48 13,35 21,96 53,94

329 - Socio-culturele sector 524 8 214 1,64 1,14 1,08 3,85 9,2

330 - Gezondheidsinrichtingen en diensten 1 138 11 858 2,27 2,29 4,06 8,62 20,46

331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 43 260 2,09 1,41 2,09 5,58 12,67

337 - Non-profitsector 1 119 3 907 1,47 1,37 1,1 3,93 9,47

ALLE SECTOREN 26 749 262 164 2,13 2,02 3,11 7,26 17,96
Rapport gegenereerd door 

© Securex (www.securex.be/whitepapers) 

Ziekte Totaal

%

Firma's Werknemers

Ziekte 

0 - 1 maand

Ziekte 

> 1 jaar

Ziekte 

Totaal

# # % % %

 

 

1.11. Economische meerwaarde Sociale profit 

 

Vele sociaal geëngageerde ondernemers en medewerkers zetten elke dag hun best beentje voor 

om een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Vlamingen te realiseren. Al deze maatschappelijk 

waardevolle activiteiten zijn ook economisch niet te onderschatten.  



 28 

VERSO6 onderzocht met cijfers van de Nationale Bank en het federaal Planbureau de 

economische meerwaarde van de Sociale profit.  

Enkele vaststellingen:  

- de output van de Vlaamse socialprofit komt voor 40,6% tot stand door de aanwending 

van grondstoffen en hulpmiddelen uit andere bedrijfstakken. Concreet betekent dit 11 

miljard aan bestellingen bij andere (niet-sector)bedrijven.  

- Het aandeel van de overheid in de financiering van de Sociale profit bedraagt slechts 

57%. Voor bijna de helft wordt de financiering dus geleverd door andere bronnen 

(huishoudens, intermediaire leveringen, …)  

- Sinds 2003 steeg de werkgelegenheid met 34% t.o.v. een gemiddelde groei in Vlaanderen 

van 10% 

- … 

 

We kunnen vaststellen dat de Sociale profit, naast een maatschappelijk belangrijke meerwaarde, 

ook een belangrijke zuiver economische meerwaarde heeft.  

 

1.12.Stijgende vraag en wachttijden 

 

In verschillende subsectoren van de Sociale profit, speelt het fenomeen van de ‘wachtlijsten’. 

Ondanks dappere pogingen vanuit het beleid, blijft het een oud zeer dat aangeeft dat de vraag 

om hulp bij verschillende doelgroepen (ouderen, personen met een beperking, jongeren met 

psychische problemen, …) groter is dan het aanbod dat de sector kan bieden.  

Het fenomeen is moeilijk cijfermatig in kaart te brengen (en niet de core-business van een 

sectorinstituut als VIVO), maar speelt wel sterk mee in  

• zowel de perceptie over bepaalde sectoren (en dus de aantrekkingskracht voor wat 

instroom betreft),  

• als in aspecten als onderbezetting, werkdruk,… die inspelen op de werkbaarheid van 

medewerkers. 

                                                 
6 De social-profitsectoren in macro-economisch perspectie. Productie, bestellingen en inkomen. VERSO Caheir, 

05/2016 
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2. Belangrijkste tendensen en beleidsaccenten 
 
Buiten het overlopen van de vaststellingen uit het voorgaande cijfermateriaal, werden in de loop 
van de gesprekken met subsectoren volgende tendenzen overlopen en aangevuld met 
commentaren, nuancering. 
We doen dit op een samenvattende wijze (verslagen van de gesprekken zijn verkrijgbaar). 
 
 

2.1. Veranderingen in (de organisatie van) de dienstverlening in de Sociale profit 
 

2.1.1. Technologische ontwikkelingen 

 
De toename van digitalisering, robotisering, technische ondersteuningstools zijn vooral 
in de zorgsector zeer aanwezig. In bijlage 1 wordt het artikel toegevoegd (voor tijdschrift 
Over.Werk in december 2017) dat een overzicht geeft van de voornaamste trends op dit 
vlak. Deze zullen in de nabije toekomst zeker een rol gaan spelen in de verwachtingen 
naar (nieuwe) profielen en veranderende competentienoden in de sector. 
Ook in de sector van de sociale economie zijn vergelijkbare automatiseringsprocessen 
aan de gang die zich in andere industriële en dienstverlenende sectoren afspelen. 
Sommige werkgevers vinden aangepaste software uit die de ‘doelgroepwerknemers’ in 
bv. beschutte werkplaatsen helpen de assemblage correct uit te voeren. 

 

2.1.2. Omkering dienstenmodel: de cliënt centraal 

 
Het is al enkele jaren aan de gang en het betekent een revolutie in het denken van velen. 
De cliënt/patiënt/deelnemer met zijn vragen naar diensten centraal zetten, zorgt voor 
heel wat nieuwe processen, wetgeving, groeipijnen…  
In de sector 319.01 is men bijvoorbeeld sinds begin 2017 met ‘persoonsvolgende 
financiering’ aan de slag, ook in de ouderenzorg denkt men over de invoering ervan na.  
Maar men stoot op  

• enerzijds de nood aan ‘ontschotting’: het belang van de cliënt voorop stellen wil ook 
zeggen dat de wijze waarop onze sectoren nu georganiseerd en onderverdeeld zijn, 
niet altijd de beste optie leveren voor de cliënt. Dit zorgt voor heel wat beweging en 
samenwerking tussen sectoren als ziekenhuizen, ouderenzorg, gezinszorg en 
gehandicaptensector.  

• Anderzijds de nood aan meer mantelzorg, ondersteuning van de omgeving, in te 
kapselen in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. 

 

2.2. Wijzigingen in doelpubliek  
 

2.2.1. Vergrijzing, verzilvering, vergroening 

Demografische cijfers spreken boekdelen: we worden ouder, en dus ook het gemiddeld 
doelpubliek. Voor de zorgsector betekent dit een verhoging van de zorgzwaarte en 
toename van complexe zorg. Dit vergt in combinatie met de trend tot digitalisering ook 
specifieke aandacht voor deze groep en hun digitale (on)geletterdheid. Dit is een 
potentiële ‘valkuil’ waar over dient gewaakt.  

 

2.2.2. Superdivers cliënteel 

Dat we in een maatschappij leven waarin (zeker in steden) het aantal verschillende 
nationaliteiten en etnisch-culturele achtergronden van burgers alsmaar toe neemt, wekt 
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geen verwondering meer. Maar … onze personeelsstructuur in de Sociale profit is zeker 
nog geen afspiegeling van deze trend. Nochtans staan we op dat vlak voor heel wat 
uitdagingen omdat ze meer en meer deel uitmaken van ons doelpubliek. Zeker in de zorg, 
waar direct menselijk en lichamelijk contact aan de orde is, blijft de nood groot aan wat 
we cultuursensitieve zorg noemen. 
Vraag is wat de impact is op Vlaams niveau van het wegvallen van de ondersteuning van 
diversiteitsplannen inhoudelijk en het onderbrengen van de financiële ondersteuning in 
de kmo-portefeuille, die niet toegankelijk is voor de social-profitsector.  
 

2.2.3. Mondiger, beter geïnformeerde doelgroep 

Net zoals bv.in de Horeca-sector of in detailhandel zoeken cliënten in de Sociale profit 
meer en meer uit op internet, vooraleer de zorg- of dienstenvraag bij een medewerker 
van de Sociale profit terecht komt. Met de nodige risico’s dat opgezochte informatie 
onbetrouwbaar of alleszins niet zo makkelijk te interpreteren is, met het gevaar op foute 
conclusies. Het gevolg ervan is dat werknemers zelf beter geïnformeerd moeten zijn, best 
mee zijn met de trend om informatie digitaal op te zoeken, en ook een andere houding 
moeten aannemen naar deze cliënt anno 2017 (klantgericht maar toch kritisch-assertief).  
  

 

2.3. Wijzigingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie 
 

2.3.1. Veroudering van het personeelsbestand 

De cijfers in deel één gaven het al aan. De Sociale profit is verhoudingsgewijs sterker 
getroffen door de vergrijzing, waardoor, de aandacht voor deze problematiek niet mag 
verslappen. Enerzijds betekent het qua leeftijdsdiversiteit goed nieuws (kansen voor 50-
plussers in de sector), anderzijds stelt het organisaties en werknemers voor heel wat 
potentiële problemen: planning van groter wordend aandeel ADV-dagen, het vermijden 
van generatieconflicten op de werkvloer, het creatief omgaan met de taakinhoud zodat 
de belasting op oudere leeftijd nog werkbaar is en blijft, … 

 

2.3.2. Hogere scholingsgraad, hogere verwachtingen 

De tendens om hoger gekwalificeerde werkkrachten in dienst te nemen voor de zorg- en 
dienstverlening die steeds complexer wordt is zeker aanwezig in de sector. Onze 
stijgende eisen naar bv. verpleegkundigen, zorgkundigen en begeleidsters kinderopvang 
liegen er niet om. 
In het cijfermatig gedeelte werd al gewezen op de algemene trend op toename van ons 
gemiddeld scholingsniveau. Maar volgt het aanbod aan jobs? En wat rest er voor 
midden- en laaggeschoolden.  
 
Onderstaande grafiek (Luc Sels, Arbeidsmarkt in 2050, toekomstverkenning) over de 
evolutie en prognose van de kwalificatievereisten in de Vlaamse tewerkstelling , geeft 
aan dat we ons op middellange termijn vooral moeten beginnen zorgen te maken om de 
tewerkstellingskansen voor ‘middengeschoolden’ (max. HSO-niveau) wiens aandeel sterk 
gaat dalen. Het aandeel van laaggeschoolden blijft laag maar stabiel en zal geleidelijk 
overeenkomen met het dalend aandeel laaggeschoolden op de arbeidsmarkt (zie grafiek 5 
bij gedeelte cijfers, punt 1.5.4)  .  
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Grafiek: 

 

 

2.4. Gebruik sociale media in de Sociale profit  
In punt 2.1 en de bijhorende bijlage werd al aangetoond dat het actieve gebruik van 
smartphones, en tablets in de dienstverlening van zorg en welzijn, heel wat troeven bevat 
om geïnformeerd en geconsulteerd te worden.  
Een ander aspect dat samenhangt met het toenemend gebruik van smartphones en tablets is 
het gebruik van de sociale media.  
Meer en meer vragen duiken op in verband met de omgang tussen patiënt/cliënt en 
zorgverstrekker of dienstverlener via sociale media. Vragen over privacy, over ethische 
normen, over juridische kaders…  
Daarnaast speelt ook, net zoals bij cliënten, de vraag in welke mate op dat vlak een digitale 
kloof groeit tussen de have’s en have-not’s  onder het personeel. 

 

2.5. Toenemende druk op werkbaarheid 
De cijfers uit de werkbaarheidsmonitor in vorig gedeelte gaven het al aan: hoewel de Sociale 
profit in zijn geheel beter scoort dan de profitsectoren, is ook hier sinds 2013 een serieuse 
daling van de werkbaarheid ingezet, en de alarmerende cijfers over stijgend aantal langdurig 
zieken en burn-outs bevestigen dit. Vooral de stijgende werkdruk met o.a. werkstress als 
gevolg, en de emotionele belasting zijn daarin bepalende factoren.  
Oorzaken? De middelen van heel wat social-profitsectoren staan onder druk (zie recente 
media-aandacht rond de ouderenzorg, wachttijden in gehandicaptensector, …). De middelen 
moeten efficiënter worden ingezet, meer en meer moet met outputfinanciering worden 
gewerkt. Tegelijk veroudert het doelpubliek (en de gemiddelde werknemer), worden de 
meeste vragen/diensten complexer…. Tel daarbij dat het ook in het privé-leven niet kalmer 
wordt, en je krijgt een cocktail van factoren die allicht de toenemende fenomenen van burn-
outs en langere afwezigheden verklaren..  
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2.6. Verandering in het onderwijs  
Hierin kunnen twee beleidslijnen vanuit de Vlaamse regering worden aangehaald: 
Enerzijds is er het duaal leren, anderzijds de start van het plan richting ‘modernisering van 
het secundair onderwijs’.  
Hoewel de sector nauw betrokken is bij de realisatie van het ‘nieuwe’ duaal leren, kan men 
niet ontkennen dat binnen de sociale partners van de Sociale profit ongerustheid heerst over 
de kansen van de jongeren die nu in het DBSO worden opgevangen, en met name deze die 
men allicht nog als “quasi-arbeidsrijp” zal bestempelen. De vrees bestaat dat de onvergoede 
voortrajecten die hen zullen worden aangeboden onvoldoende stimuli zullen bevatten om 
hen aan de slag te krijgen. De social-profitsectoren creëerden tot nu toe kansen door 
tewerkstelling van deeltijdse arbeidsplekken vanuit de sociale maribel., en de vraag is of dit 
nog zal kunnen  
Eenzelfde ongerustheid als het gaat over de realisatie van de nieuwe matrix en de nota 
‘modernisering van het secundair onderwijs’: wat zullen nog tewerkstelingsmogelijkheden 
zijn voor jongeren die zullen afstuderen in het 6e jaar BSO? De bezinning erover is volop aan 
de gang. 
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3. De sterkte-zwakte analyse en sectorale visie 
 
Vorige 32 pagina’s aan cijfers en tendensen samenvatten in “één visie” over alle sectoren van de 

Sociale profit heen, en gedragen door zowel werkgevers als werknemersorganisaties… het is 

verre van eenvoudig. Hieronder worden eerst de belangrijkste zwaktes/sterktes en 

kansen/bedreigingen weergegeven. We vertrekken daarbij van de SWOT-analyse van 2 jaar terug 

en duiden in het geel aan wat er bij gekomen is/veranderd is. 

Sterktes 

De meeste (sub)sectoren van de Sociale profit blijven 

groeien, jobs relatief stabiel 

Mede door acties als ‘Ik ga ervoor’, VDAB (‘rol in de zorg’) en 

VIVO’s ‘werkmetmensen.be’ werd de aantrekkelijkheid van 

de sector vergroot 

Tot voor kort, was er een stijging van het aantal jongeren 

en zij-instromers dat kiest om een opleiding in de Sociale 

profit te volgen, en dus verhoogde instroom in de sector 

Het ‘engagement’ (bezieling) van zowel de sociale 

ondernemers als de werknemers in de Sociale profit 

De doorstroommogelijkheden die door bepaalde projecten 

voor werknemers gecreëerd worden 

Zwaktes 

Complexiteit van de sector: sterk gereglementeerde 

sector en dito beroepen… moeilijk te ‘ontschotten’ 

Sterk diploma-gerichte zorgsector, te weinig opening 

om ‘competentiegericht’ te denken 

Enkele aanhoudende knelpuntberoepen in de sector 

Onderbenutting potentieel? relatief laag aandeel aan 

werknemers uit ECM, of met arbeidshandicap 

Sterkere vergrijzing dan andere sectoren 

 

Kansen 

Invloed technologie: 

• *ifv meer ‘cliëntgerichtheid’  

• *ifv aantrekkelijkheid van bepaalde nieuwe 

profielen (bv. zorgtechnoloog) en taken. 

Hertekening sectoren door enerzijds regionalisering en 

anderzijds groeiende vraag naar ontschotting… historisch 

moment om stappen te zetten ifv meer aan cliënt 

aangepaste zorg/aanbod 

Aandacht voor werkbaar werk is groter dan ooit: 

momentum grijpen, zeker in sommige minder goed 

scorende subsectoren  

Aanspreken kansengroepen (bv. ECM en mensen met 

arbeidshandicap) schept zeker nog mogelijkheden in sector 

 

Bedreigingen 

Hoewel de sector naar de toekomst toe nog vele nieuwe 

werknemers zoekt, is de groei in de instroom vanuit 

onderwijs en zij-instromers vanuit VDAB stil gevallen 

Op middellange termijn terug stijgend knelpuntkarakter 

van bepaalde beroepen vooral door 

vervangingsbehoefte (vergrijzing), en door algemene 

kraptes op de arbeidsmarkt 

Naast kansen door technologische innovaties zijn er ook 

bedreiging, in het bijzonder de kans op digitale 

ongeletterdheid bij sommige doelgroepen 

Hoge druk op efficiëntieverhoging, met als mogelijk 

gevolg meer werkdruk en minder aandacht voor leer- en 

vormingsmogelijkheden 

Algemeen: werkdrukverhoging en emotionele belasting 

Langer werken voor diegenen die het in hun functie 

(fysiek/mentaal) niet meer aan kunnen 

Leidinggevenden die (nog) sterker onder druk komen te 

staan 
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De visie die uit het voorgaande, in het kader van de opmaak van een sectorconvenant valt af te 

leiden is de volgende: 

• De Sociale profit  is en blijft een groeiende en aantrekkelijke sector, hoewel er door 

enerzijds besparingen en anderzijds de media (cfr ouderenzorg, mensen met een 

beperking) wel wat ‘imagoschade’ werd/wordt toegebracht. Niettemin zal, door de 

evolutie van de bevolking (vergrijzing /verzilvering) een belangrijke instroombehoefte 

blijven bestaan. 

• Dit impliceert blijvende aandacht om zowel ‘generatiestudenten’ als ‘zij-instromers’ warm 

te maken om in de sector aan de slag te gaan, iets waar de laatste jaren mede door de 

zorgambassadeur, VDAB  en VIVO  een geslaagd traject werd in afgelegd. 

• Het is duidelijk dat op het vlak van aantrekken van zowel etnisch-culturele minderheden 

als mensen met een arbeidshandicap nog heel wat werk kan verricht worden.  

VIVO en partners zullen op het elan van het ESF-project ‘Ieder Talent telt’ dat nu loopt, 

de volgende jaren zeker enthousiast verder werken aan de uitbouw van projecten als 

deze. 

• Hiertoe kan ook bijgedragen worden door als sector een “diverser imago” uit te stralen, 

bv. door integratie van cultuursensitieve zorg  

• De sociale partners van de sector staan open om zij-instromers te laten instromen en om 

werknemers uit de sector te laten doorgroeien. Zij zoeken daarbij naar oplossingen om 

hen daarin te ondersteunen. Toch zou dit proces nog veel vlotter kunnen lopen als 

zoveel mogelijk de ‘EVC’-gedachte zou kunnen worden toegepast (trajecten zo kort 

mogelijk houden). Opvolging van het beleid op dat vlak (na de conceptnota), is van groot 

belang. 

• Naast een alom gevraagde efficiëntere benutting van financiële middelen in de sector 

zorgen meer dan ooit de vele op til staande veranderingen voor de nodige onzekerheid 

en vrees voor verandering, vrees voor inkrimping en jobverlies ook.  

• De aandacht om het werk in de sector vooral ‘werkbaar’ te houden steekt daarbij de kop 

op. Factoren als emotionele belasting, werkdruk, en voor sommige sectoren gebrek aan 

autonomie en leermogelijkheden blijken daarbij aandachtspunten.  

VIVO en partners besteden daar aan meer dan ooit aandacht onder meer door de 

gloednieuwe website www.waardevolwerk.be . Dit zal blijven gebeuren op het vlak van 

de organisatie van het werk, de ondersteuning van leidinggevenden, als de 

ondersteuning van werknemers.  Samenwerking met andere sectoren en met de SERV (cfr 

laatste nota rond werkbaarheid, en mogelijkheden rond innovatiege arbeidsorganisatie) 

zijn op dit vlak mogelijk. 

• Zoals in andere sectoren moet de Sociale profit waakzaam zijn voor de evoluties die zich 

afspelen op het vlak van digitalisering en automatisering in de sector. Hoewel het 

algemene gevoel in de sector eerder geruststellend is naar de toekomst (geen 

onmiddellijke jobvernietiging, eerder complementaire rol van technologie ) moet in kaart 

gebracht en opgevolgd worden wat de gevolgen zijn op het vlak van verschuivingen in 

taken en competenties. Belangrijk aandachtspunt is de digitale geletterdheid bij zowel 

gebruikers/cliënten als werknemers. 

• Werkplekleren en duaal leren zijn evenzeer thema’s waar we als sector niet buiten 

kunnen. De beleidsaandacht voor deze thema’s is enorm en de drang om tot serieuze 

veranderingen te komen evenzeer. Als sector willen we daarin mee stappen zetten, maar 

http://www.waardevolwerk.be/


 35 

met in acht name van de rol die zij steeds gespeeld heeft om risico-jongeren via dit soort 

stelsels ook kansen te geven in de sector. 

 

VIVO en partners, in eerste instantie de sectorale vormingsfondsen, willen en kunnen een 

belangrijke rol spelen in het realiseren van verandering tot op de werkvloer.  

Niet alle tendensen zijn echter ook vertaalbaar in prioriteiten en acties waar VIVO het voortouw 

in moet/kan nemen. In de hierna volgende prioriteiten en acties, opgesteld in consensus met 

onze sociale partners, wordt dit duidelijk.  
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Hoofdstuk 2 Prioriteiten en acties 
 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 

Indeling van de acties 

Deel 1: Kennisopbouw en beleid 
PRIORITEIT 1: Kennisverzameling en beleidswerk over en voor de social-profitsector. 

- Actie 1.1: Sectorconsulenten als sectoraccount  
- Actie 1.2: Structurele samenwerking met VDAB  
- Actie 1.3: Structureel (operationeel) overleg rond kennisoverdracht consulenten team Zorg 

en onderwijs VDAB 
- Actie 1.4: Structurele samenwerking met het Vlaams Overlegplatform Zorgberoepen en de 

zorgambassadeur aangesteld door Minister Vandeurzen.  
- Actie 1.5: Structureel overleg rond HR-topics met HR-wijs/Verso 
- Actie 1.6: Structureel overleg met de onderwijskoepels  
- Actie 1.7: Opvolging beroepskwalificatiedossiers (AHOVOKS) van de sector 
- Actie 1.8: vertegenwoordiging van de sector op verschillende platformen 
- Actie 1.9: ondersteuning van de sociale partners op het vlak van informatie over acties en 

delen van thematische expertise 

DEEL 2: Acties m.b.t. Instroom 
PRIORITEIT 2: Instroom in de sector bevorderen. 

- Actie 2.1: Instroom van jongeren/generatiestudenten in de sector bevorderen  
o via de eigen tool www.werkmetmensen.be  
o Instroom van jongeren in de sector bevorderen door deelname aan SID-IN, 

beroepenhuis, DREAM-Day…  VLAJO.  
o informeren van leerkrachten en CLB’s  over de mogelijkheden voor jongeren in de 

sector 
- Actie 2.2: Opvolgen en informeren over de trajecten naar de beroepen 

verzorgende/zorgkundige en verpleegkundige  
- Actie 2.3: Instroom van zij-instromers/werkzoekenden stimuleren  
- Actie 2.4: Instroom van mensen met een migratieachtergrond en andere kansengroepen 

bevorderen (’ieder talent telt’  apart ESF-project): zie onder prioriteit 9 ‘Diversiteit’  
- Actie 2.5: Zij-instroom en doorstroom bevorderen via EVC ) 

 
PRIORITEIT 3: Kwaliteitsvol werkplekleren en duaal leren 

- Actie 3.1:  Jongeren binnen het deeltijds beroeps secundair onderwijs  (DBSO)  
- Actie 3.2: instroom van kortgeschoolden – generatiepact 
- Actie 3.3: Opzetten en opvolgen van acties Duaal leren  
- Actie 3.4: Duaal leren: ‘Schoolbank op de werkplek’: proeftuinen zorgkundige en 

Kinderbegeleider Duaal  
- Actie 3.5: Duaal leren ESF-projecten ‘Duaal Optimaal in de Sociale profit’ en ‘Duaal leren 

en werken’. 
- Actie 3.6: kwantitatieve en kwalitatieve opvolging stages personenzorg  
- Actie 3.7: Mee opvolgen van de kwantitatieve spreiding van de stage in richting 

verpleegkunde. 

http://www.werkmetmensen.be/
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Deel 3: Acties m.b.t. competentieversterking en werkbaar werk 
PRIORITEIT 4: Werken aan Werkbaar Werk in de Sociale profit 

- Actie 4.1: Website waardevol werk verder bekend maken en updaten (EAD-addendum) 
- Actie 4.2. Ondersteuning van de leidinggevende in de dagelijkse aanpak van werkbaar 

werk door middel van lerende en ondersteunende netwerken  
- Actie 4.3: Ondersteuning van werknemers in het werkbaar werk: 
- Actie 4.4: de toevoeging van aan ‘werkbaar-werk’-gerelateerde titels aan het VIVO-HR-

aanbod 
- Actie 4.5: beter omgaan met agressie in het kader van een retentiebeleid: good practices 

rond agressiebeheersing 
- Actie 4.6: Werk maken van innovatieve arbeidsorganisatie.  
- Actie 4.7: Nadenken over en opstarten van acties m.b.t. nieuwe wetgeving rond re-

integratie van langdurig afwezigen 

 
PRIORITEIT 5: aandacht voor competenties van de toekomst  

- Actie 5.1: In kaart brengen van impact van evoluties rond robotisering/digitalisering op 
belangrijkste beroepen in de sector  

- Actie 5.2: Aandacht voor geletterdheid en in het bijzonder ook digitale geletterdheid 
 
 
PRIORITEIT 6: Ondersteuning van het HR –beleid door informatie en sensibilisering met betrekking 
tot opleidingsbeleid, competentiemanagement en diversiteit 

- Actie 6.1: Sensibiliseren en ondersteunen van organisaties en werknemers op het vlak van 
Competentiemanagement  

- Actie 6.2: Sensibiliseren en ondersteunen van organisaties en werknemers op het vlak van 
VTO-beleid 

- Actie 6.3: Promoten en verder uitrol website rond werkbaar werk: 
www.waardevolwerk.be (via EAD-addendum) 

 
PRIORITEIT 7: Het VTO-beleid van organisaties, én de permanente vorming en ontwikkeling van 
werknemers ondersteunen door het organiseren van concrete, direct tastbare acties. 

- Actie 7.1: Het opzetten en/of opvolgen van (opleidings)behoefteonderzoek 
- Actie 7.2: Verdeling van financiële middelen ter ondersteuning van vormingsacties via het 

vormingsbudget voor Vlaamse sectoren 
- Actie 7.3: diverse vormen van subsidiëring van vormingsinitiatieven die bestaan in de 

meeste vormingsfondsen 
- Actie 7.4 Ontwikkeling van een eigen kalenderaanbod van vormingen: Kalenderaanbod 

per sector/fonds 
- Actie 7.5: Ontwikkeling van een sector overschrijdend kalenderaanbod en/of 

ervaringsuitwisseling m.b.t. HR-thema’s 
- Actie 7.6: Ontwikkelen van sector overstijgende thema’s die transversaal aangeboden 

kunnen worden in afstemming met Vormingsfondsen en FEBI. 
 
PRIORITEIT 8: Via kwalificerende trajecten het potentieel onder werknemers valoriseren en zo 
‘doorstroom’ creëren.  

- Actie 8.1: opzetten of verderzetten van (verkorte) kwalificerende opleidingstrajecten 
(VIA4).  

- Actie 8.2: onderzoeken, ontwikkelen en blijvend ondersteunen van ondersteunende 
maatregelen voor kwalificerende trajecten.  

http://www.waardevolwerk.be/
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Deel 4: Acties m.b.t. diversiteit 
 
PRIORITEIT 9 Aandacht hebben voor diversiteit in de sector, zowel op het vlak van instroom, HR-
beleid als omgang met cliënten  

- Actie 9.1: instroom van mensen met een migratieachtergrond en nieuwkomers in de 
sector 

- Actie 9.2 Tegengaan van discriminatie in de sector 
- Actie 9.3: Instroom mensen met een arbeidshandicap bevorderen.  
- Actie 9.4: Instroom bevorderen door middel van ondersteunen van arbeidsbemiddelaars 

via trefdagen/vormingsmomenten 
- Actie 9.5: Samenwerking met Werkplekarchitecten ifv opvolging trajecten 
- Actie 9.6: Het blijven onderhouden en promoten van de website www.pigmentzorg.be ter 

ondersteuning van hulpverleners 
- Actie 9.7: Ontwikkeling van een pakket m.b.t. cultuursensitieve zorg, te benutten in lessen 

in het onderwijs  
- Actie 9.8: Het opzetten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg via leer- en 

coachingstrajecten 
- Actie 9.9 Sensibiliseren van de reguliere social-profitsectoren om de doorstroom van 

doelgroepmedewerkers uit de sociale economie te bevorderen.  
- Actie 9.10: aandacht aan diversiteit binnen het vormingsaanbod 
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Deel 1 Kennisopbouw en beleid 

PRIORITEIT 1:  Kennisverzameling en beleidswerk over en voor de social-
profitsector 
 
Motivatie  
De omgevingsanalyse toont dat de social-profitsector geen homogene sector is, maar een sector 
bestaande uit 6 paritaire comités (én een gedeelte ‘publieke sector’) die op hun beurt vaak nog 
een aantal deelsectoren of (sub-)paritaire comités omvatten, elk met hun specifieke kenmerken. 
Intersectoraal werken is dan ook de dagdagelijkse realiteit binnen de “Sociale profit” die VIVO 
mag vertegenwoordigen.  

Een voor de hand liggende partner die voor heel wat beroepen bij ons aanleunt, is de sector van 
de lokale besturen, vertegenwoordigd door Diverscity. Met hen werken we nu al op verschillende 
fronten samen (bv. in duaal leren en beroepskwalificatiediossiers). 

Daarnaast wil en kan VIVO zeker nadenken over of meewerken aan samenwerkingsverbanden 
met ‘profit’-sectoren, daar waar dat thematisch zinvol is. Voorbeelden hiervan zijn, de 
samenwerking op het vlak van beroepsoriëntatie- en voorlichting in het lager en secundair 
onderwijs en ook doorverwijzing naar elkaar bij instroomacties (zie Ieder talent telt). 

In een complexe en gediversifieerde sector als de onze is het nog noodzakelijker om op een 
structurele manier aan kennisverzameling en beleidsvoorbereiding te doen.  

Op die manier kan VIVO als paritair orgaan zijn intermediaire rol tussen de sociale partners 
spelen en de sector vertegenwoordigen op heel wat fora. Dit met als doel om de vertaalslag van 
de behoeften van de sector te kunnen maken naar samenwerkingsverbanden met structurele 
partnerschappen met bvb. VDAB, onderwijs, Werkplekarchitecten, e.a.    

Het structureel inwerken van nieuwe consulenten in en het blijvend informeren van ervaren 
consulenten over de sector is een prioriteit. Structurele kennisverzameling en 
beleidsvoorbereiding vertalen zich in een beter uitwerking van de verschillende prioriteiten en 
hun acties uit deze convenant. Om die reden verdient Kennisopbouw en beleidswerk een aparte 
prioriteit.  

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

1.1. Sectorconsulenten als sectoraccount  

Omschrijving:  
Naast de thematische expertise die sectorconsulenten binnen VIVO opbouwen, krijgt elke 
sectorconsulent een subsector toegewezen , waarin  hij/zij,  in duo/trio met de medewerkers 
van de vormings-en maribelfondsen,  verantwoordelijk is  voor het beheer/verzamelen van de 
kennis over de toegewezen deelsector ,dit binnen een gestructureerd intern systeem van 
kennisdeling.  
 
Beoogde doelstelling: 
Een structureel systeem van kennisdeling over de sectoren uitbouwen, om in een snel wijzigende 
landschap,  de kennis over de sector en zijn subsectoren up to date te houden.  
 
Timing:   
Continue opdracht 
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Partners:  
De verschillende  verwante vzw’s van de paritaire structuren  (VSPF vzw,  FE-BI vzw, APEF vzw , 
IFIC vzw, AFOSOC-VESOFO vzw) alsook de collega’s van VERSO en van vakbonden 
 

 

1.2. Structurele samenwerking met VDAB  

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, opleidingsplanning en 
opleidingsresultaten, jaarverslag, sectoraal ondernemingsplan, instroomacties , actuele 
problemen en vragen,… 

- Structureel overleg en uitwisseling over elkaars acties op regelmatige basis 
- Aandacht hebben voor de social-profitsectoren  die niet vallen onder het VDAB-cluster 

“Zorg en Onderwijs”, met name socioculturele sector en maatwerkbedrijven, en de 
toegankelijkheid van doelgroepwerknemers uit de sociale economie in VDAB-opleidingen. 

- … 
 

Beoogde doelstelling:  
Systematisch overleg met de sectorafgevaardigden van VDAB om vlot in te kunnen spelen op 
adviesvragen van VDAB en vragen van de sector aan VDAB. 
 
Timing:  
Overleg op regelmatige basis (streefdoel: trimestrieel overleg) 
 
Partners:  
Sectoraccount Sociale profit VDAB,  Kennisbeheerders Sociale profit VDAB,  Studiedienst FE.BI 
vzw,  Cluster Diensten VDAB, medewerkers FEBI in functie van aspecten die de federale fondsen 
interesseren 
 

1.3. Structurele  kennisoverdracht  VIVO en  VDAB-consulenten team Zorg en onderwijs  

Omschrijving:  
VIVO beheert via een kennisplatform http://kennisplatformsocialprofit.be/ de kennis over de 
social-profitsector die vooral door VDAB-consulenten benut wordt in functie van  de contacten 
met hun klanten.  Samen met de kennisbeheerders Sociale profit wordt bekeken hoe 
kennisuitwisseling op de meest efficiënte manier kan gebeuren. Dit kan via het huidige 
kennisplatform, via expertengroepen, vormingssessies, …. Dit rond diverse actuele thema’s 
De kennisuitwisseling gebeurt in twee richtingen van VIVO naar VDAB en vice versa.  

Beoogde doelstelling: 
Up to date informatie en kennis over de sector in al zijn aspecten, ter beschikking stellen aan de 
consulenten van VDAB. 
 
Timing:   
Operationeel overleg op regelmatige basis gekoppeld aan overleg actie 2 
 
Partners:  
Sectoraccount Sociale profit VDAB, kennisbeheerders VDAB  
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1.4. Structurele samenwerking met het Vlaams Overlegplatform Zorgberoepen en de 

zorgambassadeur aangesteld door Minister Vandeurzen.  

Omschrijving:  
Het Vlaams overlegplatform Zorgberoepen en de zorgambassadeur werken samen met partners 
aan de uitvoering van het Actieplan 3.0  ‘werk maken van werk in de zorgsector’ van Minister 
Vandeurzen.  Door de vele raaklijnen met dit actieplan met  het sectorconvenant is structureel 
samenwerken aangewezen. Dit gebeurt op volgende wijze:  

- Opvolgen en bijwonen van de tweemaandelijkse bijeenkomst van  het Vlaams 
overlegplatform zorgberoepen (VOPZ).  

- Opvolgen en zoveel als mogelijk bijwonen van de tweemaandelijkse bijeenkomst van de 
Provinciale overlegplatformen Zorgberoepen (POPZ).  

- Opvolgen en bijwonen van de tweemaandelijkse bijeenkomst van het Interprovinciaal 
overlegplatform zorgberoepen (IPOPZ).  

- Zesmaandelijks Samenroepen van een taskforce bestaande uit de sectoraccount VDAB, 
vertegenwoordiger van het Kabinet van Minister Vandeurzen, de Vlaamse 
zorgambassadeur en VIVO, met als doelstelling inhoudelijke afstemming en 
prioriteitenbepaling bij de uitvoering van het Sectoraal ondernemingsplan VDAB, het 
actieplan 3.0 en de sectorconvenant. 

 
Beoogde doelstelling:  
Afstemming, uitwisseling en informatieoverdracht over ieder zijn expertise enerzijds en 
complementariteit nastreven in acties van de partners met eenzelfde doelstelling.   
 
Timing:  
Tweemaandelijkse bijeenkomst VOPZ , POPZ, IPOPZ.  De taskforce komt twee maal per jaar 
samen.  
 
Partners:  
VDAB, leden van VOPZ, POPZ, IPOPZ,  Zorgambassadeur Lon Holtzer,  Kabinet Minister 
Vandeurzen. 
 

1.5. Structureel overleg rond HR-topics met HR-wijs/Verso  

Omschrijving 
In het kader van de acties rond competentieversterking is HR-wijs sinds 2013 een partner 
waarmee we op structurele manier samenwerken, vooral ifv de sensibilisering rond HR in  
kleine/middelgrote Sociale profitorganisaties. 
Er is normaal 4x per jaar operationeel overleg om elkaars acties  op elkaar af te stemmen. 

VIVO maakt deel uit van de stuurgroep binnen Verso met het dezelfde doel, waar afgevaardigden 
van de werkgeverskoepels de doelstellingen en acties van HR-wijs bespreekt. 

Beoogde doelstelling: 
Afstemming, uitwisseling en informatieoverdracht over ieder zijn expertise enerzijds en 
complementariteit nastreven in acties van de partners met eenzelfde doelstelling 
 
Timing:  
Ongeveer 4 maal per jaar 
 
 
Partners:  
VERSO,  medewerkers HR-Wijs, stuurgroep HR-wijs  
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1.6. Structureel overleg met de onderwijsstructuren  

Omschrijving:  
VIVO gaat in overleg met afgevaardigden van de onderwijskoepels van het secundair- en het 
volwassenenonderwijs en met het Gemeenschapsonderwijs om af te stemmen rond acties 
gericht naar leerkrachten, de stageproblematiek, beroepskwalificatiedossiers,  …   Ook de 
vertaalslag van evoluties in het werkveld  naar onderwijs komt daar aan bod zoals bvb. de 
wijzigingen in het profiel van de zorgmedewerker of de technologische evoluties in veel 
deelsectoren. Er wordt waar mogelijk een link gelegd met de hogescholen. Structurele contacten 
met VLHORA zullen worden gelegd. 
Ook naar het volwassenenonderwijs gaat de nodige aandacht: waar nodig wordt deelgenomen 
aan het specifieke Zorg-overleg van de CVO’s  
 
Beoogde doelstelling: 
Afstemming en uitwisseling met de koepels en het G.O., om de correcte vertaalslag te kunnen 
maken bij het uitvoeren van acties in deze convenant. 
 
Timing:  
Minimaal  1 maal per jaar.  
 
Partners:  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Gemeenschapsonderwijs, Gemeentelijk en Stedelijk Onderwijs 
en het Provinciaal Onderwijs; Centra voor volwassenenonderwijs en Hogescholen.  
 

1.7. Opvolging en aansturing van de opmaak van beroepskwalificatiedossiers (AHOVOKS) voor 
de sector en de linkmet het COMPETENTsysteem van VDAB.  

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.  
 
Reeds ontwikkeld: Begeleider Kinderopvang (baby’s/peuters en buitenschoolse), Zorgkundige, 
Bibliotheekdeskundige, Bibliotheekmedewerker 
 

Op het moment van afsluiten van het convenant staan volgende dossiers op stapel: 
• Valideren/inschalen van BKD’s  paramedische beroepen (kinesitherapeut, diëtist, 

ergotherapeut,…) 
• Verderzetten van het opgestarte werk rond BKD’s Verzorgenden, Opvoeder/Begeleider,  

• Afwerking van BKD’s Maatschappelijk assistent, Maatschappelijk werker en Sociaal-
cultureel Begeleider 

• Op te starten: o.a. BKD’s Psychologisch assistent, Huishoudhulp, Monitor/begeleider 
Sociale Economie  

• Terug op te starten: Verpleegkundige 

De draad terug mee oppikken rond de linken tussen Beroepskwalificatiedossier en de 
COMPETENTfiches (vroeger SERV nu VDAB) 

 

Beoogde doelstelling: 
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Optreden als intermediair bij de opmaak van beroepskwalificatiedossiers in de sector en erover 
waken dat alle betrokken actoren aan tafel zitten.  
Erover waken dat bij een hernieuwde oefening van het COMPETENTSYSTEEM de sector zijn 
beroepen herkent en de link met de BKD’s gelegd werd.  
 
Timing:  
Timing wordt bepaald door AHOVOKS en sector op basis van de concrete 
beroepskwalificatiedossiers.  
 
 
Partners:  
AVOHOKS,  vertegenwoordigers uit de diverse (sub)sectoren van de Sociale profit 
 

1.8. vertegenwoordiging van de sector op verschillende platformen. 

Omschrijving:   
Op vraag of spontaan (na afstemming met beheerders) neemt VIVO, binnen zijn paritaire rol, de 
vertegenwoordiging op voor de sector op verschillende platformen. Voorbeelden: 
hoorzittingen/rondetafels  in de SERV, vragen vanuit Kind en Gezin, Flanders Synergie (IAO en 
projecten in de zorg)….  
 
Beoogde doelstelling: 
Vertegenwoordiging van de sector binnen de paritaire rol van VIVO. 
 
Timing:  
Ad hoc op basis van concrete vragen 
 
Partners:  
Wisselend op basis van de vraag 
 

1.9. Ondersteuning van de sociale partners op het vlak van informatie over acties en delen van 
thematische expertise 

 
Omschrijving 
Meermaals zijn de ledenorganisaties die in de Raad van Bestuur zetelen (werkgevers én 
werknemers) vragende partij om hun leden te informeren over het VIVO-aanbod, of meer 
diepgaand op bepaalde thema’s in te gaan. 
Voorbeelden vorige jaren:  

• Aanwezig op vormingsdagen van vakbondssecretarissen ifv algemene uitleg (ACLVB) en 
toelichting over bv. werkbaar werk (ACV, ABVV) 

• Aanwezig bij werkgeversfederaties (bv Vlaams Welzijnsverbond, de SOM) over ieder talent 
telt en over werkbaar werk. 

VIVO wil dit blijven aanbieden en zal daar steeds op ingaan, voor zover de agenda’s verzoenbaar 
zijn 
 
Beoogde doelstelling 
Sociale partners en hun leden optimaal informeren over het aanbod en delen van thematische 
expertise 
 
Timing 
Voortdurend, enkele keren per jaar 
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Deel 2 Acties mbt Instroom 

PRIORITEIT 2: Instroom in de sector bevorderen. 
 
Motivatie  
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de social-profitsector nog steeds een groeisector is. De 
socioculturele sector is hierop de uitzondering. De besparingen die deze sector treffen zorgen 
voor een daling in het aantal tewerkgestelde medewerkers.  

In de andere sectoren van de Sociale profit voorspellen verschillende studies een aanzienlijke 
groei van het aantal medewerkers. Enerzijds zal het aantal medewerkers stijgen door de 
stijgende zorgbehoefte in de samenleving en anderzijds ook door de vervangingsvraag van het 
vergrijzende personeelskorps in de sector. 

Promotie, informatie verschaffen en verspreiden over de sector en de wegen er naar toe blijven 
noodzakelijk.  De instroom van jongeren, zij-instromers en kansengroepen (bvb. werkzoekenden 
met migratieachtergrond) blijft een belangrijke prioriteit voor de sector.  

Samenwerken met partners is daarbij essentieel. Om ervoor te zorgen dat op Vlaams niveau 
complementair gewerkt wordt werd een ‘taskforce’ opgericht waarop, naast VIVO, de VDAB, de 
zorgambassadeur en het kabinet Welzijn op uitgenodigd worden (zie ook hoofdstuk 1, actie 1.4 
op p.37). 

Ook de samenwerking met subregionale partners is erg belangrijk. VIVO probeert zoveel mogelijk 
samen te werken met RESOC’s , POPZ’s, RTC’s, Provinciale- en Stadsdiensten, voor zover zij acties 
voor onze sector opzetten.  

De instroom van kansengroepen behandelen we in de aparte diversiteitsprioriteit 9.   

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

2.1. Instroom van jongeren/generatiestudenten in de sector bevorderen  
 
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 jongerenwebsite www.werkmetmensen.be. Deze veel 
bezochte en benutte website wil jongeren laten kiezen voor een beroep in de social-
profitsector. De site bevat een beroepentest en beroepenfilter, geeft een overzicht per 
beroep met de bijhorende opleiding en getuigenissen en linkt naar de. de website van 
Zorgambassadeur Lon Holtzer www.ikgaervoor.be. De update van de website is opgestart 
in 2017 en zal vernieuwd aangeboden worden in 2018. Naar aanleiding van deze 
vernieuwing zal een aangepaste communicatie gebeuren naar scholen, CLB’s en andere 
partners. 

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

o Deelname aan de SID-in’s , georganiseerd door het Departement Onderwijs. 
Evaluatie met andere sectoren is aan de gang.  

http://www.werkmetmensen.be/
http://www.ikgaervoor.be/
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o VIVO is lid van de Raad van Bestuur van “Het beroepenhuis” en is in 2017 van 
start gegaan met plannen om de ‘ontdekhoek’ van de Sociale profit te herwerken. 
Dit wordt verder gerealiseerd in 2018  

o VIVO zoekt ambassadeurs op vraag van VLAJO.  
o VIVO speelt in op Ad hoc vragen door partners  om jongeren te informeren over 

de mogelijkheden in de sector, bijvoorbeeld materialenbeurs, studiebeurzen, ….  
• Samen met andere sectoren stroomlijnen van voorlichtingsacties naar jongeren en 

vertalen naar initiatieven op 3 verschillende leeftijden en keuzemomenten: 11-13-jarigen / 
14-16-jarigen / 17- 19-jarigen 

 
Beoogde doelstelling: 
Jongeren informeren  over de sector en hen toeleiden naar een job in of een opleiding naar de 
sector.  
 
Partners:  
Departement Onderwijs, Centra voor Leerlingbegeleiding (verder CLB’s), VDAB, Zorgambassadeur 
Lon Holtzer, VOPZ en POPZ,  Vlajo,  Het beroepenhuis, FE.BI vzw, ad hoc partners, andere 
vormingsfondsen. 
 

• Door het informeren van leerkrachten en Centra voor Leerlingbegeleiding  over de 
mogelijkheden voor jongeren in de sector, en de organisatie van een studiedag 

 
Omschrijving:  Wij willen leerkrachten en CLB’s informeren over de evoluties en tendenzen in de 
sector. We doen dit via een studiedag voor leerkrachten, secundair en volwassenenonderwijs.  
 
Beoogde doelstelling:  
Leerkrachten en CLB’s informeren over de evoluties en tendezen van de sector om op deze 
manier de jongeren goed voor te bereiden op hun toekomstige werkveld. 
 
Timing:  
In 2018, datum vast te leggen met onderwijskoepels   
 
Partners:  
Onderwijskoepels, CLB’s, CVO-overleg zorgkundigen. 
 

2.2. Opvolgen van en informeren over de trajecten naar de beroepen verzorgende, zorgkundige 
verpleegkundige .  

 
Omschrijving:   
VIVO zorgt via haar website voor een overzicht dat  weergeeft welke doelgroep op welke manier 
kan instromen of doorstromen naar het knelpuntberoep verzorgende /zorgkundige. Dit 
overzicht wordt via een landingspagina klantvriendelijker gemaakt. 
Gezien de evoluties die er op dat vlak nog zullen komen (cfr. Besprekingen naar aanleiding van 
herwerking KB 78) zal de volgende convenantsperiode ook vereisen dat dit overzicht verder up 
to date gehouden wordt. 
Zonodig wordt hiervoor de werkgroep zorgkundige terug bij elkaar geroepen (VIVO-werkgroep 
met sociale partners, kabinetten, VDAB, onderwijsverstrekkers)  
Op de website van de Federale fondsen (FEBI vzw) staat een gelijkaardige tool voor 
verpleegkunde, die in samenwerking met onder meer VIVO werd ontwikkeld. Deze tool werd 
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vernieuwd in 2017, VIVO werkt verder samen met FEBI vzw  om deze tool ook in 2018-2019 up to 
date te houden.  
 
Beoogde doelstelling:  
Potentiële zij-instromers informeren over de weg naar de knelpuntberoepen zorgkundige en 
verpleegkundige. 
 
Timing:  
Continu aandachtspunt afhankelijk van wisselende regelgeving.  
 
Partners:  
FE.BI vzw, VDAB, Zorgambassadeur. 
 

2.3. Instroom van zij-instromers/werkzoekenden stimuleren  
 
Omschrijving:   
VIVO neemt deel aan initiatieven van VDAB en andere partners zoals speeddates, jobbeurzen, .. 
of andere wervings- of promotie-acties om werkzoekende warm te maken voor een opleiding 
naar of een job in de Sociale profit.   
Daar horen eveneens de contacten met andere sectoren en/of bedrijven bij die bv. in het kader 
van een herstructurering op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden voor hun potentieel ontslagen 
werknemers. Gezien de noden in de Sociale profit, zullen we proactief sectoren benaderen waar 
afvloeiingen verwacht worden bv. de verzekeringssector.  
 
VIVO blijft mee betrokken in het up to date houden van de VDAB-tool www.rolindezorg.be en 
voorziet het beheer van het kennisplatform voor de VDAB-consulenten. In dit kader wordt 
regelmatig een nieuwsbrief opgemaakt met een update voor de VDAB-bemiddelaars. 
De betrokkenheid van VDAB in een project Ieder talent telt voor mensen met een 
migratieachtergrond is hier ook op zijn plaats (zie actie 9.1) 
 
Beoogde doelstelling:  
Bemiddelaars en hun cliënten informeren  over de sector om hen toe leiden naar een job in of 
een opleiding naar de sector.  
 
Timing:  
Ad hoc en continu  
 
Partners:  
VDAB, Kennisbeheerders en Sectoraccount Sociale profit VDAB, Vlaams Zorgambassadeur Lon 
Holtzer.  
 
 
 
 

http://www.rolindezorg.be/
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2.4. Instroom van mensen met een migratieachtergrond en andere kansengroepen bevorderen 
 zie onder prioriteit 9 ‘diversiteit’ 

2.5. Zij-instroom en doorstroom bevorderen via EVC 
 
Omschrijving:  
Voor potentiële zij-instromers en doorstromers die al een zekere levens- en werkervaring achter 
de rug hebben, is het hervatten van studies een hele klus. De sociale partners van de Sociale 
profit hebben steeds geijverd voor een beleid dat rekening zou houden met de “eerder 
verworven competenties”. Daartoe werd in het verleden mee nagedacht bij het opzetten van 
trajecten voor het behalen van een ‘ervaringsbewijs’ (vbn. Begeleider Buitenschoolse 
Kinderopvang, Monitor Sociale Economie, Podiumtechnici,  enz…). 
Sinds enkele jaren bleef het windstil. Het project “ZoCo” was in 2015-2017 op het terrein zowat 
het enige dat beweging in de materie bracht… (zie verder) 
In de zomer van 2015 werd de conceptnota van de Vlaamse regering “Geïntegreerd beleid voor 
erkenning van competenties” opgemaakt. Een vervolgnota zou komen nadat meer duidelijkheid 
zou komen over de financiering van EVC-trajecten. Tot op heden is daarvan geen nieuws. 
Zo gauw er een nieuw decreet wordt goedgekeurd, zal VIVO initiatief nemen om de draad terug 
op te pikken, zoals dat eerder in vorige convenants genoteerd stond.  
 
Het ZOCO-project is een project dat, met ESF-middelen, in 2015, assessments heeft ontwikkeld 
voor zij-instromers in het volwassenonderwijs, dit binnen de modulaire opleiding 
verzorgende/zorgkundige. Dit project is afgelopen.  
VIVO heeft, samen met het volwassenonderwijs, de sociale partners, de onderwijskoepels/GO en 
de Vlaamse zorgambassadeur bekeken hoe de instrumenten en resultaten van dit project 
structureel kunnen geïmplementeerd worden. De mogelijkheden via de sectorale 
vormingsfondsen werden onderzocht (alvast instemming vanuit Sociaal Fondsen Ouderenzorg, 
Privé-Ziekenhuizen, afwachten in de Gezinszorg). Dit zal verder worden opgevolgd (aantallen, 
financieringswijze…) in 2018-2019, hopend op een nieuw decreet EVC. Nieuwe evoluties nemen we 
mee in onze acties naar werkzoekenden en zij-instromers. 
 
 
Beoogde doelstelling:  
Opvolgen van het te ontwikkelen beleid en inspelen op de noden van de sector rond EVC 
 
Timing:  
Afhankelijk van de timing en uitvoering van een EVC-decreet en de evoluties binnen het dossier 
‘ervaringsbewijs’.  
 
Partners:  
Sociale partners van de sector, onderwijskoepels, CVO’s, departement WSE, vormingsfondsen 
 

 



 48 

PRIORITEIT 3: Kwaliteitsvol werkplekleren  
 
Motivatie  
Werkplekleren is een term die veel ladingen dekt. In deze convenant richten we ons op drie 
pijlers.   

• Ten eerste de continuering en het verderzetten van het project rond jongeren binnen het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs en het generatiepact.  

• Ten tweede willen we mee inzetten op duaal leren en de sporen die daarin zijn 
opgenomen  

• en ten derde willen we werk maken van kwalitatieve stages in de sector.  
 
Het deeltijds leren/deeltijds werken is een project dat zeer goed werkt binnen de sector (zie 
omgevingsanalyse) en de kans geeft aan (quasi-)arbeidsrijpe jongeren om een werkervaring op te 
doen binnen de sector. We willen hier dan ook verder op inzetten.  
 
De conceptnota ‘Duaal leren’ en het nieuwe decreet van de Vlaamse regering tekenen de sporen 
uit waar we als sector mee in willen denken en bekijken of ze ook voor onze sector 
mogelijkheden bieden. We verleenden onze medewerking aan Werkplek 21 (spoor 1) en het traject 
‘Schoolbank op de werkplek’ (spoor 2). We waren partner in een intersectoraal project dat door 
VOLTA bij het ESF werd ingediend rond kwaliteit op de werkplek (spoor 3), maar dit werd niet 
goedgekeurd. 
 
Stage is de vorm van werkplekleren die in de Sociale profitsector in quasi alle opleidingen en 
richtingen voorkomt. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat (alleen al voor die richtingen in het 
secundair onderwijs) er 26.43 stagiairs per 100 werknemers in de sector hun opleiding 
vervolmaken. . Het goed managen van deze grote groep stagiairs is onontbeerlijk. Dit zowel op 
kwantitatief vlak (aanbod) als kwalitatief vlak (uniformiteit) 
 
Met deze drie pijlers willen we werkplekleren verder vorm geven binnen de sector.   
 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

3.1. Ondersteunen van de deeltijdse tewerkstelling van jongeren binnen het deeltijds beroeps 
secundair onderwijs  (DBSO)  
 

Omschrijving:  
De sociale partners van diverse subsectoren leveren, via Maribeltewerkstelling en tewerkstelling 
via vormingsfondsen, inspanningen om werkervaringsplaatsen aan te bieden aan jongeren 
binnen het deeltijds beroeps secundair onderwijs.  
De sector informeert over en sensibiliseert de werkgevers van de betrokken sectoren in het 
aanbieden van tewerkstellingsmogelijkheden voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.  
Jaarlijks informeert VIVO, in samenwerking met de verschillende (fondsen van) sectoren, de 
organisaties via een brochure over de mogelijkheden die aan de jongeren worden geboden en 
roept VIVO de werkgevers op om werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen van de 
jongeren.  
De CDO’s (CLW’s) worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden in de verschillende 
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sectoren o.a. via een overzichtelijke brochure en een jaarlijkse infosessie in samenwerking met 
verschillende andere sectoren. 
 
Jaarlijks organiseert VIVO ism de fondsen van de deelsectoren, een bevraging van de werkgevers 
over de tewerkstelling van deze jongeren. Daarbij wordt het project geëvalueerd en worden de 
concrete tewerkstellingsmogelijkheden zowel kwantitatief (aantal beschikbare 
werkervaringsplaatsen per deelsector) als kwalitatief (functie- en taakomschrijving van de 
werkervaringsplaatsen) in kaart gebracht. Als incentive betalen de meeste fondsen een 
begeleidingspremie aan de betrokken (mentoren van) de werkgevers. 

 
De sector draagt bij tot een optimalisering van  brugprojecten. In het kader van de brugprojecten 
in sociale werkplaatsen volgt VIVO in overleg met de sociale partners de tewerkstellingen 
doelgericht op.  

 
VIVO ondersteunt de organisaties/instellingen bij de tewerkstelling van de jongeren uit het 
deeltijds onderwijs. VIVO engageert zich om samen met het Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector (PC  331), het Sociaal Fonds VOHI  (PC 319.01), het Fonds Risicogroepen 
socioculturele sector (PC 329.01/03) en de federale fondsen risicogroepen Ouderenzorg, Privé-
ziekenhuizen en Gezondheids- en inrichtingendiensten (PC 330) een 2,5 daagse opleiding 
“mentor+” te organiseren. Deze opleiding wordt in elke provincie aangeboden.  Dit 
vormingsinitiatief richt zich naar alle werkplekbegeleiders van jongeren deeltijds leren deeltijds 
werken op de werkvloer. 

 
De sector zal, indien nodig en gevraagd, ondersteunend optreden op het niveau van de 
betrokken organisatie/instelling en het betrokken CDO. Deze ondersteuning richt zich op de 
matching van het aanbod en de vraag van en naar tewerkstellingsplaatsen. De werkgevers en 
het deeltijds onderwijs worden geïnformeerd over de mogelijke subsidiëring. De sector streeft 
naar een duurzame tewerkstelling van deze jongeren in een volwaardig statuut. 

Deze actie kan op basis van het nieuwe decreet duaal leren en de eruit volgende besprekingen 
waar nodig worden bijgestuurd. 

 

Beoogde doelstelling: 
Bieden van een duurzame tewerkstelling voor zoveel mogelijk jongeren binnen het DBSO in de 
sector zowel in typische zorgrichtingen als in eerder transversale beroepen.  
 
Timing:  
Continu in 2018-2019 
 
Partners:  
De Vlaamse en Federale vormings- en maribelfondsen, FE.BI vzw, CDO’s (CLW’s), Syntra 
Vlaanderen 
 

3.2. instroom van  kortgeschoolden – generatiepact 
 
 
Omschrijving: 
VIVO coördineert de drie Vlaamse projecten binnen het generatiepact/jongerenbonus: 

 
1) Deeltijds leren/werken na de opleiding 
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Binnen het generatiepact worden tewerkstellingsplaatsen voorzien voor jongeren die 
een opleiding volgen in het deeltijds onderwijs en/of voor tewerkstelling na hun 
opleiding deeltijds onderwijs. De opvolging en coördinatie gebeuren in lijn met vorige 
actie 3.1. 
 
2) Animatie en logistieke functie in de dagverzorgingscentra 
De projecten worden verder opgevolgd en beheerd. De sector biedt ondersteuning aan 
de organisaties bij het zoeken naar kwalificerende en/of competentieversterkende 
opleidingen. 

 
3) Begeleider, logistieke functie in de buitenschoolse kinderopvang.   
De projecten worden verder opgevolgd en beheerd. De sector volgt de invulling en de 
verdere administratie op.  
 
De laatste 2 acties zijn uitdovend door de beslissingen van de Vlaamse regering erover 
in 2016: uitvallers/stopzettingen worden niet opnieuw ingevuld. Het project deeltijdse 
tewerkstelling in het DL/DW wordt wél behouden.  

 
Beoogde doelstelling: 
Het coördineren en beheren van de gecreëerde tewerkstelling binnen deze projecten.  
 
Timing:  
Continue opvolging, uitdovend eind 2018 acties 2 en 3 
 
Partners:  
De organisaties met een jongere in dienst, Kind en Gezin, Vormingsfondsen, Actiris (voor Brussel)  

 

3.3. Opvolgen en opzetten van acties  Duaal leren .  
 
Omschrijving:  
VIVO volgt de klankbordgroep sectoren op binnen de schoot van Syntra Vlaanderen en lerende 
netwerken die het beleidskader verder moeten realiseren. Wij spelen een actieve rol in het 
opvolgen en uitvoeren van het actieplan en de beslissingen van het Sectoraal partnerschap.  
Sinds in 2016 de werking van Paritaire Leercomités geregionaliseerd is, werd aan Vlaamse kant 
de secretariaats- en regierol door Syntra Vlaanderen opgenomen. VIVO ondersteunt de sociale 
partners, de werkgevers en de CDO’s bij de dossieropmaak en de opvolging van de dossiers. 
Eveneens worden alle mogelijke inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de nodige 
werkplekken gerealiseerd worden 
 
 
Beoogde doelstelling:  
Het opvolgen van de werkzaamheden binnen de klankbordgroep en het sectoraal Partnerschap,  
het inbrengen van de expertise van de sector waar mogelijk en wenselijk, er mee voor zorgen 
dat er voldoende werkplekken. Zijn voor de ingeschreven jongeren. 
 
Timing:  
continu 
 
Partners: 
Syntra Vlaanderen, sociale partners, onderwijspartners, Diverscity en andere sectoren  
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3.4. Duaal leren: verdere opvolging van de proeftuinen zorgkundige en Kinderbegeleider 
(‘Schoolbank op de werkplek’)  

 
Omschrijving:   
In de conceptnota ‘duaal leren’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering worden verschillende 
sporen voorzien op weg naar de invoering van duaal leertrajecten in Vlaanderen. VIVO 
engageerde zich om samen met de sociale partners, departement onderwijs, … een proeftuin op 
te richten met het oog op een duaal leertraject in de opleiding 7e jaar thuis –en bejaardenzorg 
dat opleidt tot het beroep van zorgkundige. Intussen werd voor het schooljaar 2017-2018 een 2e 
duaal traject voor Kindbegeleider opgezet. 
VIVO zal de vorderingen van deze proeftrajecten afstemmen met de betrokken sociale partners 
(gezinszorg, ouderenzorg, kinderopvang...), overheidsdiensten (Kind&Gezin, VDAB) en de 
sectororganisatie ‘Diverscity’ (voor lokale overheden). 
 
Beoogde doelstelling: 
Het uitwerken en opvolgen van de duale trajecten richting de beroepen zorgkundige en 
Kinderbegeleider. Er mee voor zorgen dat er voldoenden werkplekken zijn. 
 
Timing:  
Volop lopend in schooljaar 2017 -2018 : implementatie en opvolging; 
Afwachten, consolideren naar schooljaar 2018-2019  
 
Partners: 
Sociale partners (sectoraal partnerschap) Syntra Vlaanderen, Departement onderwijs, 
onderwijskoepels en GO, Diverscity. 
 

3.5. Duaal leren:  ESF-projecten ‘Duaal Optimaal in de Sociale profit’ en ‘Duaal leren en werken’ 
 

Omschrijving 

Door middel van de ESF-oproep 391 werd het voor scholen en sectoren mogelijk een extra 
ondersteuning te krijgen voor projecten die wilden inzetten op de verhoging van de kwaliteit 
van het duale leren in de realiteit.  

VIVO is rechtstreeks betrokken in 2 projecten 

• We zijn promotor van het project ‘Duaal optimaal in  de zorg- en welzijnssector’, met 
Diverscity als co-promotor en 3 scholen als partner 

• We zijn partner in het project ‘Duaal leren en werken ‘ van het HIVSET 

In Limburg zitten we in de stuurgroep van het project Kinderbegeleider van het Steunpunt 
Kinderopvang. 

Beoogde doelstelling 

Door een intensieve samenwerking met scholen en werkplekken, nagaan welke instrumenten het 
meest effectief zijn in de afstemming tussen school en werkomgeving. 

 

Timing 
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De projecten lopen voor 1 schooljaar (aflopend op 31/8/2018) 

 

Partners 

Diversity, IVV-Gent, CDO-Halle, RHIZO-Kortrijk, HIVSET-Turnhout, Steunpunt Kinderopvang 
Limburg  

 

3.6.  kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van stages in de personenzorg  
 
Omschrijving:  
In Limburg heeft men het project Uniform ontwikkeld. Dit project werkt aan kwalitatieve 
eenvormigheid in de beoordeling van stagiairs binnen zes richtingen die leiden naar de sector ( 
leefgroepenwerking, verzorging, thuis- en bejaardenzorg, kinderzorg, organisatiehulp, …)  Het 
project heeft vier pijlers :  een netwerk vormen tussen onderwijs en werkveld, uniforme 
stagedocumenten ontwikkelen vanuit dit netwerk, een mentorenopleiding (werkveld/onderwijs) 
aanbieden die gericht is op het gebruik van deze documenten, een databank ontwikkelen waar 
(vnl. in de thuiszorg) de kwantitatieve afstemming kan gebeuren tussen vraag en aanbod. VIVO 
wil van de uitrol gebruik maken om de knelpunten in stages  rond onder meer ‘verwijderd 
toezicht’ mee te bekijken.  
 
VIVO wilde dit instrument , met middelen van  het Europees Sociaal Fonds  uitrollen over 
Vlaanderen in partnerschap met regionale actoren. Het ESF keurde dit project eind 2015 echter af.  
 
Gezien de niet goedkeuring van het ESF-project heeft VIVO zich voornamelijk toegespitst op de 
kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod binnen de richting 7e jaar thuis – en 
bejaardenzorg.  In deze richting zijn de knelpunten het grootst.  
 
In elke provincie wordt een lokale (provinciale) partner gezocht die de stagematching op zich 
neemt. In 2017 nam RTC Oost-Vlaanderen, het Huis voor gezondheid Brussel en de Provincie 
Vlaams Brabant deze rol op zich. In Limburg zet Steunpunt Onderwijs van de Provincie het Uni-
form verhaal verder.  
Voor Antwerpen en West-Vlaanderen gaat VIVO nog op zoek naar een lokale partner en 
ondersteunt VIVO deze partner in het opzetten van de stagematching.  
Bovendien worden op initiatief van VIVO lokale partners en andere belangrijke actoren minimaal 
twee maal per jaar samengebracht om de procedure te bespreken, de provinciale acties op 
elkaar af te stemmen en samen te zoeken naar oplossingen voor knelpunten. Ook het verhaal 
van de zorgwandelingen (alternatieve stage voor 6de jaar thuis en bejaardenzorg) wordt hier mee 
opgenomen.  
Verder ondersteunt VIVO de provincies waar tekort blijkt aan stageplaatsen door het in kaart 
brengen van knelpunten, aanwezigheid op de lokale stuurgroep en het mee te zoeken naar 
oplossingen.  
Als laatste wil VIVO de stageaanvragen van de organisaties analyseren zodat knelpunten (locatie, 
stageperiode, stageduur) zichtbaar worden. Ook de stagevragen vanuit opleidingen voor 
Volwassenenonderwijs zullen in de toekomst mee opgenomen worden 
  
 
 
Beoogde doelstelling:  
Verdere afstemming van de stages voor het 7e jaar Thuis- en bejaardenhulp in de thuiszorg + 
CVO’s, met rol voor een lokale (provinciale) trekker. 
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Timing:  
Lopend 
 
Partners:  
Provincie Vlaams-Brabant (ingebed in het POPZ),  Huis voor gezondheid Brussel, POPZ 
Antwerpen (ingebed in Zorgtalent), Steunpunt Onderwijs Provincie Limburg, POPZ Oost-
Vlaanderen, RTC Oost-Vlaanderen, Resoc West-Vlaanderen (Trefpunt zorg)  

3.7. Mee opvolgen van de kwantitatieve spreiding van de stage in studierichting verpleegkunde. 
 
Omschrijving:   
De hervorming van het opleidingstraject in de opleiding bachelor verpleegkunde heeft gevolgen 
voor de stage-uren in de reeds zwaar belaste sector. VIVO volgt in naam van de betrokken 
subsectoren mee de impact op die dit heeft voor onder meer de sectoren ouderenzorg en 
ziekenhuizen. VIVO neemt waar mogelijk deel aan de overlegfora die hierdoor worden 
georganiseerd door de Vlaamse zorgambassadeur en andere partners. Ook de ruimere 
problematiek van stageplaatsen voor zowel HBO5 en Bachelor worden opgevolgd, zij het na 
initiatief van de zorgambassadeur. 
 
Beoogde doelstelling:  
Opvolgen van de evoluties naar aanleiding van het verlengen van de bacheloropleiding 
verpleegkunde en opvolging van stage(mis)match voor zowel HBO5 als bachelor Verpleegkunde 
Bijsturen in functie van een betere match. 
 
Timing:  
Continu  
 
Partners:  
Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, VOPZ, POPZ, VDAB, de onderwijsverstrekkers 
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Deel 3: Acties mbt competentieversterking en werkbaar werk 
 
Het ondersteunen van het competentiebeleid en van duurzame inzetbaarheid in functie van het 
omgaan met innovaties en uitdagingen in de Sociale profitsector blijft één van de belangrijkste 
opdrachten van VIVO. De vraag naar wat in onze sector de competenties zijn voor de toekomst 
is daarbij zeer actueel. Hieraan wordt een aparte prioriteit gewijd. 
 
Werken aan een duurzaam personeelsbeleid is ook in de Sociale 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 Sociale 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 
. 
 
De vernieuwde werkbaarheidsmonitor 2016 (StIA) gaf aan dat de resultaten voor de Sociale 
profitsectoren ‘gemiddeld’ nog altijd beter zijn in vergelijking met de totale Vlaamse 
arbeidsmarkt, maar wel sterker gedaald zijn sinds 2013.  
Er blijven duidelijk pijnpunten die nopen tot (verdere) actie.  
We herhalen dat ook in Actieplan 3.0 ‘Werk maken van werk in de zorg’ van Minister Vandeurzen,   
als actie aangehaald werd: “het ontwikkelen van een actieplan samen met de sector om aan de 
pijnpunten in het HR-beleid een antwoord te bieden tegen de werkbaarheidsmeting van 2019.”  
Werkbaar werk is dan ook sinds vorige versie van de convenant een apart thema geworden. 
 



 55 

PRIORITEIT 4: Werken aan Werkbaar Werk in de Sociale profit 
 
Motivatie  
Werken aan werkbaar werk staat hoog op heel wat agenda’s (politiek, sectoraal, academisch, …). 
Federaal minister Peeters stemde bv. recent de wet Werkbaar en Wendbaar Werk.  

Het blijft een vaststelling dat het  is verworden tot een containerbegrip waarbij de doorsnee-
invulling gaat over hoe je de kwaliteit van de arbeid en de work-life-balance kan verbeteren, 
vaak gelinkt aan een context waarin velen langer zullen moeten werken. 

Nadat in de voorlaatste convenant gedurende  2 jaar een uitvoerig onderzoek gevoerd werd 
naar werkbaar werk 7, werd een actieplan ontwikkeld. In deze convenant wordt een stap verder 
gegaan (uitbreiding, vernieuwing) 

Hoewel er toch wel wat verschillen zijn tussen de subsectoren van de Sociale profit werd in de 
consultatieronde die aan het schrijven van dit convenant voorafging, een grote consensus 
gevonden bij de sociale partners om hoog in te zetten op werkbaar werk. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

4.1. Promotie en updating website Waardevol werk (via EAD-addendum) 
 
Omschrijving:  
In het kader van het EAD-addendum dat werd toegevoegd aan vorige convenant, werd een 
nieuwe website ontwikkeld en gelanceerd www.waardevolwerk.be (september 2017): verdere 
acties hierrond zullen opgenomen worden in een apart addendum. 
Het is hoe dan ook de bedoeling de website verder te onderhouden en stofferen 

4.2. Ondersteuning van de leidinggevende in de aanpak van werkbaar werk door middel van 
lerende en ondersteunende netwerken.    

 
Omschrijving 
Eén van de meest frappante vaststellingen na het gevoerde onderzoek in 2015 was dat de 
invloed van de leidinggevende op de kwaliteit van het werk van de medewerker erg groot is en 
inspeelt op alle risicofactoren van werkbaarheid. Leidinggevenden zijn dus cruciaal bij de aanpak 
van werkbaar werk. Ze zijn een brug naar motivatie en tevredenheid van de werknemer.  
Deze actie, het opzetten van lerende netwerken, werd in vorige convenantsperiode met succes 
opgestart. VIVO wil deze acties verderzetten: we zullen opnieuw leidinggevenden bijeen brengen, 
onder deskundige begeleiding, in lerende/ondersteunende netwerken, waarin het kan gaan over 
(een selectie van) de in het onderzoek aangehaalde thema’s.  
Leidinggevenden wisselen er goede praktijken uit en krijgen feedback omtrent hun eigen 
werkwijze. Ze kiezen er samen voor de ontwikkeling van ‘instrumenten’ die verder kunnen 
gebruikt worden voor heel de sector. 
 
 In de loop van de volgende 2 jaren willen we minimum 4 lerende en ondersteunende netwerken 
organiseren met telkens 8 à 10 deelnemers. We voorzien minstens 6 sessies per netwerk. De 
momenten worden in samenspraak met de deelnemers gepland, tijdens de werkuren. 

                                                 
7 Informatie over het onderzoek en rapporten: zie op website: www.vivosocialprofit.org/werkbaar-werk 

http://www.waardevolwerk.be/
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De netwerkmomenten vinden afwisselend plaats in lokalen van de organisatie van een van de 
deelnemers. Op die manier wordt de voeling met de werkplek van de deelnemers groter.  
 
Beoogde doelstellingen: 

• Het versterken van de leidinggevenden in het omgaan met hun medewerkers ter 
verbetering van ‘werkbaar werk’.  

• Medewerkers uit de sector ervaren een verbetering in de leidinggevende competenties 
van hun verantwoordelijke. Dit heeft een directe impact op diverse aspecten van de 
werkbaarheid van hun werk 

• De te ontwikkelen instrumenten verspreiden en inzetten tot nut van gans de sector: 
begin 2018 zal een ontmoetingsdag voor leidinggevenden worden georganiseerd als 
disseminatie van de best practices in de lopende lerende netwerken 

 
Timing: 
Opstart in 2018, spreiding van lerende netwerken (+/-1 per provincie) over 2 jaar. 
In 2018: disseminatieactiviteit, na vorige cycli 
 
Betrokken partners 
De diverse sociale partners van de subsectoren in de Sociale profit zullen binnen hun sector mee 
promotie voeren opdat we een gezonde mix van de diverse sectoren hebben per lerend netwerk. 
Ook bij de verspreiding van te ontwikkelen instrumenten werken zowel werkgeversfederaties als 
vakbonden mee aan de communicatie erover. 
 

4.3. Acties voor ondersteuning van werknemers ifv verbetering werkbaar werk 
 

Omschrijving 

• Verder zetten initiatieven verbindende communicatie 

Uit het eerder geciteerde onderzoek kwam ook het belang van goede communicatie onder 
collega’s, tussen werknemer en leidinggevende naar boven als een belangrijk middel om 
problemen bespreekbaar te maken en houden. Als nieuw te ontwikkelen vormingsthema werd in 
het kader van werkbaar werk  daarbij de “zelfversterking van de medewerker bij communicatie” 
naar voren geschoven. Mogelijke linken met loopbaanbegeleiding kunnen worden gelegd. 

In vorige convenant werden 2 acties opgezet hieromtrent: 

• Een opleiding verbindende communicatie: succesvol, probleemloos vol gekregen en goed 
geëvalueerd 

• Een terugbetaling van coaching rond verbindende communicatie: een moeilijkere formule 
blijkbaar. Nog te weing kunnen evalueren (trajecten konden worden gespreid, waardoor 
de meeste evaluaties nog niet binnen zijn ) 

Andere mogelijke pistes moeten verder onderzocht: 

o Een vervolgopleiding of een variante op voorgaande opleiding  met accent op 
‘gesprekken voeren’ en ‘assertiviteit’ is een mogelijkheid; hierin kunnen zowel 
gesprekken naar cliënten als leidinggevenden aan bod komen; 

o Initiatieven ifv job*- en teamcrafting als een mogelijke ondersteuning voor 
werknemers die worstelen met hun takenpakket en de afstemming erover in het 
team; (*‘job crafting= begeleid proces waarbij werknemers zelf kleine wijzigingen 
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aan hun job kunnen aanbrengen waardoor ze meer energie krijgen van hun 
werk).  

o Onderzoeken van de mogelijkheden qua gezondheidsondersteuning (zie actieplan 
ViGEZ en Minister Vandeurzen met inzet van gezondheidscoaches) 

o Onderzoeken van pistes voor het ondersteunen van werknemers die terugkomen 
na langdurige afwezigheid (zie ook punt 4.7) 

o … 

 

Beoogde doelstelling 

Werknemers die lijden onder de ‘risico-indicatoren’ (vooral emotionele belasting en werkdruk) 
ondersteunen via opleiding of coaching, zodat hun competenties en attitudes verbeteren en zij 
(potentiële) problemen beter kunnen aanpakken. Relevante kennis delen met collega-sectoren via 
bestaande netwerken. 

 

Timing 

Opleidingen blijven lopen vanaf begin 2018 

Andere formules na betere behoeftanalyse en analyse van het aanbod op het vlak van 
jobcrafting en gezondheidscoaches 

 

Betrokken partners 

opleidingsverstrekkers, de sectorale vormingsfondsen 

 

4.4. Aan ‘werkbaar-werk’-gerelateerde titels opnemen in het VIVO-HR-aanbod (zie ook prioriteit 
7) 

 

Omschrijving 

Volgende opleidingen werden toegevoegd aan het HR-aanbod in 2016-2017:  

• “Stress- en burn-out-beleid in de organisatie” Deze opleiding is gericht op 
verantwoordelijken/werkgevers, waarbij we breder willen gaan dan de juridische 
invalshoek van de verplichtingen die opgelegd werden via het Comité ter Bescherming en 
Preventie op het Werk.  
Deze opleiding is zeer succesvol en wordt hernomen 

• Een “interactieve sessies rond agressie en pestgedrag” met de mogelijkheid over alle 
sectoren heen ervaringen uit te wisselen, was niet zo succesvol, wordt voorlopig niet 
verder gepland. 

• Andere titels werden toegevoegd in relatie tot het EAD-addendum :  
o coachend leidinggeven,  
o gedragsgericht interview,  
o Het opzetten van een diversiteitsbeleid,  
o wetgeving anti-discriminatie.  

Deze titels blijven (maar worden dus in het EAD-addendum opgenomen) 
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Binnen het kader van ons HR-aanbod (zie verder), is het evident dat we verder onderzoeken en 
aftoetsen welke thema’s tegemoet zouden komen aan vragen rond werkbaarheid (bv. 
Kennisdeling over werkbaar werk in uw organisatie). 

Ook bepaalde ‘webinars’ kunnen inspelen op werkbaarheidsthema’s. In 2017 startten we met een 
opleidingsaanbod via webinar, een aanbod dat duidelijk beantwoordt aan een vraag. We 
hernemen de formule van webinar dan ook vanaf 2018’ (eveneens opgenomen in EAD-addendum). 

 

Beoogde doelstelling 

HR-verantwoordelijken, directies en leidinggevenden versterken in hun competenties om een 
gedragen beleid rond werkbaarheid uit te bouwen.  

 

Timing 

Loopt semestrieel, verder te zetten vanaf begin 2018  

 

Betrokken partners 

Sociale partners, HR-wijs  

4.5. Beter omgaan met agressie: good practices rond agressiebeheersing 
 

Omschrijving 

ICOBA, Iedereen Competent in het Beheersen van Agressie, is een initiatief dat in de schoot van 
de Vlaamse Sociale profitfondsen vzw werd opgericht in opdracht van de sociale partners in het 
PC 319.01, tegelijk beheerders van het Sociaal Fonds VOHI. 

Op basis van hun ervaringen en expertise rond agressiebeheersing 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. Nadat in federale sectoren een nieuw sociaal akkoord werd afgesloten 
(25/10/2017), kan ook daar bekeken worden hoe ICOBA een rol kan spelen in het opnemen van 
het thema in sectoren als Privé-ziekenhuizen, Thuisverpleging en Wijkgezondheidscentra. 

De ICOBA-medewerkers nemen o.a. deel aan projecten met andere sectoren en instellingen vanuit 
de invalshoek agressiebeheersing. 

 

Beoogde doelstelling 

De opgedane expertise binnen PC 319.01 en PC 331 verder uitdragen naar de brede social-
profitsector. Verder overleg over rolverdeling tussen ICOBA,  VIVO en fondsen van 
geïnteresseerde sectoren moet hiervoor plaats vinden.  

 

Timing:  

Lopend en af te wachten ifv beslissingen andere sectoren. 
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Betrokken partners: 

Vormingsfondsen, FE.BI vzw (voor het federale luik), ICOBA, externe partners (zoals UCLL) 
waarmee in projecten wordt samengewerkt.  

4.6. Werk maken van innovatieve arbeidsorganisatie.  
 

Omschrijving 

Ook in vorige sectorconvenants was reeds ruimte gemaakt voor een thema als ‘innovatieve 
arbeidsorganisatie’, in Vlaanderen vooral op de kaart gezet door het initiatief ‘Flanders synergie’. 
Binnen Flanders Synergy werd in 2014 een project ZIRKO opgestart. ZIRKO was een driejarig 
project in de thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Het project hielp organisaties inzicht te 
verwerven in de consequenties van hun organisatieontwerp en informeert over de 
mogelijkheden en de noodzaak om deze te gaan herontwerpen.  
Vivo was lid van de klankbordgroep van Zirko en heeft in dit kader onder andere de 2 
gelanceerde praktijklabo’s in de Ouderenzorg ondersteund. Er werden daarna ontbijtsessies 
georganiseerd op 3 plaatsen voor andere organisaties die de ervaringen van de betrokken 
woonzorgcentra wilden delen.  
  
Beoogde doelstelling 

Op dit moment zijn er twee mogelijke acties te ontwikkelen (waarvan de doelstellingen nog niet 
zo duidelijk te omschrijven zijn): 

• Enerzijds werd VIVO door Flanders Synergy gevraagd betrokken te zijn in de stuurgroep 
van het nieuwe project ‘Samenwerken in de eerstelijnszone’. Vivo is als partner in deze 
samenwerking een meerwaarde als het gaat over de impact van veranderende 
arbeidsorganisatie op competentievereisten. Vivo kijkt mee naar het proces en heeft 
daarbij specifieke aandacht voor potentieel wijzigende competenties en 
vormingsbehoeften op het terrein. Als er nieuwe behoeften bovenkomen, kan Vivo mee 
de vertaalslag helpen maken naar een opleidingsaanbod. 

• Anderzijds kunnen de ervaringen uit de sector ouderenzorg voor ideeën zorgen voor 
andere sectoren. De aanpak van de praktijklabo’s zal worden afgetoetst in andere 
sectoren, bv. de gehandicaptensector. 

Naast deze concrete pistes, blijft VIVO open staan om haar expertise mee in te brengen in 
initiatieven die hieromtrent door andere partners (Werkgeversorganisatie, regionale initiatieven, 
kabinet, …) nog zouden  genomen worden. 

Timing 

Vanaf 2018 

 

Betrokken partners 

Leden van de Stuurgroep Eerstelijnszorg, Flanders synergie, Sociale partners, Flanders Care 
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4.7. Nadenken over en opstarten van acties mbt nieuwe wetgeving rond re-integratie van 
langdurig afwezigen 

 

Omschrijving 

De absenteïsmecijfers liegen er niet om: er is een gestage toename van vooral langdurig zieken 
(zie cijfers in deel 1). De steeds groter wordende doelgroep van langdurig afwezigen is dan ook 
een potentiële kansengroep.  

Er is sinds kort ook de nieuwe wetgeving (KB van 24/11/2016) waarin o.a. sprake van een re-
integratietraject dat dient te kaderen in een globaal re-integratiebeleid. 

Hierover zal nog veel informatie moeten verspreid worden en rond gesensibiliseerd worden. 
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op de werkplek en werkgeverskoepels zijn daar 
nu al mee aan de slag. 

VIVO en de vormingsfondsen zullen daarbij aftoetsen welke complementaire rol zij kunnen 
opnemen: 

• Bij het informeren en sensibiliserend bvb. Door een aangepaste pagina op de website 
www.waardevolwerk.be … 

• Bij het opzetten van acties ter ondersteuning van het beleid rond re-integratie bv. 
nadenken over functiecreatie en  jobcrafting (zie ook bij werkbaar werk 4.1.) 

 
Beoogde doelstelling 
Het opnemen van een complementaire rol ter ondersteuning van werkgevers in het voeren van 
een beleid rond re-integratie 
 
Timing 
Te onderzoeken vanaf 2018 
 
Betrokken partners 
Sociale partners, Externe Diensten voor Preventie, vormingsfondsen 

http://www.waardevolwerk.be/
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PRIORITEIT 5: aandacht voor competenties van de toekomst 
 
Motivatie  
Ook in de social-profitsectoren zijn er heel wat evoluties op het vlak van digitalisering die een 
impact zullen hebben op de organisatie van het werk, de dienstverlening en de competenties 
van de werknemers (zie in omgevingsanalyse). 
 
Samenvatten wat er intussen allemaal aan vernieuwende technologie werd ontwikkeld, vooral in 

de zorg, is haast onmogelijk. Anno 2017 nemen experts aan dat, sneller dan verwacht, de explosie 

van technologische innovaties aanleiding zal geven tot het ontstaan van nieuwe markten en 

verdienmodellen: “De impact van deze veranderingen zal disruptief zijn, de gevolgen ervan 

exponentieel i.p.v. lineair, zowel maatschappelijk als economisch en dit wereldwijd.” (In het 

Actieplan van Flanders Care 8) 

 
In grote lijnen zijn er 4 evoluties te schetsen die in de Sociale profit aan het werk zijn (voor meer 
detail zie het VIVO-artikel in Bijlage 1 dat in december zal verschijnen in het tijdschrift Over.Werk 
van Steunpunt Werk: 

• Administratieve vereenvoudiging 

• Digitalisering van gegevensdeling  
• Zorg op afstand door telemonitoring en m-health 
• Technologische ondersteuning van medisch en paramedisch personeel  

 
Er zijn daarbij wel wat Uitdagingen voor de sector 

– Wat zal de invloed ervan zijn op de organisatiewijze en op de financiering van vooral 
zorg/welzijn 

– Wat zal de Impact zijn op de rollen en dus competenties van zorgverleners en –
voorzieningen 

– Aandacht voor valkuilen: toegankelijkheid (health literacy) en privacy 
 
 
Acties 

5.1. In kaart brengen van impact digitalisering in Sociale profit  

Omschrijving 
Er is momenteel nog niet veel betrouwbaar onderzoek over de impact van de digitalisering in de 
Sociale profit, en meer specifiek op de beroepsuitoefening vooral in de zorg. In het kader van dit 
nieuwe convenant is het moment aangebroken om de aanwezige kennis te vergaren (bv. hoe de 
‘verplichte’ oefening rond cao’s mbt innovatie wordt ingevuld), specialisten en subsectoren te 
consulteren.  
Richtvragen: wat zijn de uitdagingen, risico’s, opportuniteiten globaal en per subsector. 
 
Na overleg met de sociale partners, kan op basis van deze eerste oefening besloten worden tot 

                                                 
8 Flanders' Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de zorgkwaliteit 

door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. Zie 

https://www.flanderscare.be/over-ons  

https://www.flanderscare.be/over-ons
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• Het opzetten van een eventueel uit te besteden onderzoek (mogelijk volgens VLAMT-
methodiek) 

• Het organiseren van een studiedag of uitwisselingsmomenten met aandacht aan 
verschillende subsectoren in functie van het dissemineren van vaststellingen, 
onderzoeksresultaten en er over sensibiliseren 

 
Beoogde doelstelling 
 
Status questionis opmaken van digitalisering/automatisering in Sociale profit en aanzet geven 
tot verdere acties 
 
Timing 
Op te starten in de loop van 2018  
 
Partners 
Academische partners 
Sociale partners ifv beslissing over sensibiliseren 

5.2. Aandacht voor digitale laaggeletterdheid: analyse en opleiding 

 
Omschrijving 
Gezien de veronderstelde evolutie naar steeds meer digitalisering, is de kans groot dat we 
kwetsbare doelgroepen minder zullen bereiken (ouderen, laaggeletterden, mensen in armoede, …) 
In functie van het verhogen van digitale geletterdheid is het daarom absoluut een noodzaak om 
in de Sociale profit af te bakenen welke deze kwetsbare groepen zijn en mits welke 
opleidingen/begeleidingen zij de eventuele digitale kloof toch kunnen overbruggen  
Mogelijk zijn basiscursussen rond kennismaking en gebruik van PC, tablet, smartphone, … een 
optie. Dit dient verder onderzocht te worden. 
 
Beoogde doelstelling 
 
Het in samenwerking met partners (zie hieronder) uitwerken van een plan met een aanbod aan 
basisopleidingen voor kwetsbare doelgroepen m.b.t. digitale ongeletterdheid. 
 
Timing 
Aanvang/analyse 2018, uitrol te bekijken 
 
Partners 
Sociale partners in RVB VIVO, FE.BI, Fondsen, opleidingspartners, CVO’s, studiediensten 
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PRIORITEIT 6 Ondersteuning van het HR –beleid door informatie en 
sensibilisering met betrekking tot opleidingsbeleid, competentiemanagement 
en diversiteit 
 
Motivatie  
Managementondersteuning op het vlak van HR-beleid is zeker nodig in de Sociale profit, met 
name voor middelgrote en kleinere organisaties. Competentiemanagement gekoppeld aan een 
VTO-beleid, levensfasebewustpersoneelsbeleid, diversiteitsbeleid en loopbaanontwikkeling, is een 
goed middel om investeringen te structureren, beter te laten renderen. Dat alles moet resulteren 
in een win/win situatie voor de organisatie en de werknemer. Het draagt uiteindelijk bij tot de 
uiteindelijke doelstelling met name het optimaal dienen van de eindgebruiker/cliënt/patiënt.  
Enerzijds werkt een goed HR-beleid aan de algemene tevredenheid van werknemers en houdt dit 
hen langer aan de slag.  
Anderzijds maakt een goed HR-beleid het mogelijk om kort op de bal te spelen op nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen waarmee organisaties 
geconfronteerd worden. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de competenties van alle 
werknemers in de Sociale profit. De professionaliteit van de beroepskrachten vraagt om steeds 
open te staan voor vernieuwing 

 

Vanuit zijn sectoroverschrijdende positie heeft VIVO de sensibiliserende en ondersteunende rol 
die in deze prioriteit werd opgenomen steeds beschouwd als één der speerpunten van haar 
aanbod. 
 
Werknemers zijn het belangrijkste ‘kapitaal’ van een Sociale profit organisatie. In veel 
organisaties wordt er al heel veel geïnvesteerd in dit kapitaal. Deze acties sluiten aan bij de 
betrachtingen geformuleerd in het plan van Minister van Welzijn Vandeurzen ‘Werk maken van 
Werk in de zorg- en welzijnssector 3.0’ 
(Voor acties die kaderen binnen een diversiteitsbeleid van de organisaties, verwijzen we naar de 
aparte prioriteit 8 (die alles bundelt mbt diversiteit) 
 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

6.1. Sensibiliseren en ondersteunen van organisaties en werknemers op het vlak van 
Competentiemanagement  

 

Omschrijving 

In 2010 werd de website www.competentindesocialprofit.be ontwikkeld, een website die via 
steun van een ESF-project (Competent van kop tot teen) tot stand kwam en bij de lancering 
ervan een enorm succes werd. Op basis van het aantal bezoekers kon de website een enorm 
succes genoemd worden. 

Vivo heeft in de vorige convenants-periode actief werk gemaakt van het vernieuwen van deze 
website ten dienste van organisaties en hun werknemers.  

 

Beoogde doelstelling 

http://www.competentindesocialprofit.be/
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Het bereiken van een ‘voldoende hoog’ aantal bezoekers op de website, maar wel met een 
langere bezoektijd. 

 

Timing 

Bezig en on-going in volgende periode 2016-2017 

 

Betrokken partners 

Sociale partners, HR-wijs (VERSO) 

6.2. Sensibiliseren en ondersteunen van organisaties en werknemers op het vlak van VTO-
beleid 

 

Omschrijving 

In 2013 werd de website www.lerenindesocialprofit.be op de kaart gezet. De website werd volop 
gepromoot en het aantal bezoekers steeg stelselmatig. Er werd ook een gebruikersonderzoek 
gedaan naar deze website in d-functie van het optimaliseren van het gebruik ervan. In 2018 
willen we dan ook deze website in een nieuw kleedje steken (nieuw CMS en nieuwe structuur) 

Ervaringsuitwisselingen mbt VTO-beleid in het HR-aanbod blijven verder mogelijk. (zie ook 
prioriteit 13: aanbieden beperkt vormingsaanbod rond dit thema). 

Ook in de komende convenantperiode zullen nieuwe manieren gezocht worden om deze website 
blijven onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Voorbeelden: 

• getuigenissen uit de praktijk brengen 

• aandacht aan andere leervormen (werkplekleren, coaching,  e-learning, webinars, …) 
• Het uitrollen en activeren van de database met vormingsverstrekkers (aanwezig in onze 

interne maatsoftware DBOSS) 
• Een actie uitwerken voor het luik ‘werknemers’ op de website (bv. hoe neem je je 

leerproces/loopbaan in eigen handen) 
 

Beoogde doelstellingen 

• Website in nieuw kleedje 
• Proberen de aantallen van het verleden te behouden 

 

Timing 

Bezig en on-going in volgende periode 2018-2019 

 

Betrokken partners 

Sociale partners, HR-wijs (VERSO) 

 

http://www.lerenindesocialprofit.be/
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6.3. Website Waardevol werk 

Naast de websites lerenindesocialprofit.be en competentindesocialprofit.be , speelt ook de 
nieuwe website waardevolwerk.be  een belangrijke rol in het ondersteunen van de HR-processen 
die aan werkbaar werk kunnen worden gekoppeld. 

De plannen en acties m.b.t. deze website worden echter, zoals eerder gesteld, opgenomen in het 
EAD-addendum.  
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PRIORITEIT 7: Het VTO-beleid van organisaties, én de permanente vorming en 
ontwikkeling van werknemers ondersteunen door het organiseren van 
concrete, direct tastbare acties. 
 
 
Motivatie  
Naast het sensibiliseren en ondersteunen door het aanreiken van instrumenten als thematische 
websites (zie prioriteit 5), is er ook een meer rechtstreekse vorm van ondersteuning op het vlak 
van competentieversterking.  

Heel concreet gaat het daarbij om het uitwerken van direct tastbare acties,  

• hetzij financiële ondersteuning  
• hetzij een (open) vormingsaanbod 

 

De specificiteit van de Sociale profit en zijn vele Vlaamse en federale subsectoren maakt het 
ontwikkelen van dit soort acties minder evident dan in andere sectoren.  

Specifiek is in elk geval dat de meeste paritair gedefinieerde subsectoren van de Sociale profit 
elk een vormingsfonds hebben, maar daarin de voor risicogroepen minimaal verplichte 0.10% van 
de loonmassa.  

Dat maakt de armslag van deze fondsen in de Sociale profit minder groot en de afbakening van 
hun opdrachten scherper (enkel kansengroepen).  

Voor sommige sectoren is er een financiering mbt vorming vanuit het VIA4 (bv. 
Maatwerkbedrijven en Lokale diensteneconomie). 

Wat zijn in grote lijnen de rollen voor VIVO binnen deze prioriteit: 

• Het inzetten van consulenten (sectoraal en thematisch) die elkaar wederzijds informeren,  
en waar mogelijk afstemmen/coördineren over fondsen heen (vooral voor de Vlaamse 
vormingsfondsen)  

• de verdeling van het door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde ‘vormingsbudget’  
over de Vlaamse Sociale profitsector,  

• bekijken in welke mate, vooral voor kleinere organisaties ook een sectoroverschrijdend 
aanbod kan worden opgezet rond de thema’s die in vorige prioriteit aan bod kwamen 
(VTO-beleid, competentiemanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, enz…) 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

7.1 Het opzetten en/of opvolgen van (opleidings)behoefteonderzoek 
 

Omschrijving 

Het opzetten van vormen van onderzoek voor subsectoren die daar vragende partij voor zijn is 
een mogelijk rol voor VIVO (Vlaamse fondsen), maar ook voor zusterorganisatie FE.BI die deze rol 
voor federale sectoren opneemt. Mogelijke interesse hiervoor:  vanuit sectoren van 
Maatwerkbedrijven en Kinderopvang 
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De gebruikte methodes hiervoor beter afstemmen en documenteren (bv. vergelijken met VLAMT-
methodiek). 

 

Beoogde doelstelling 

Het afstemmen van de acties van vormingsfondsen en VIVO op prioritaire behoeften aan 
vorming en competentieversterking via een methodiek/of palet aan instrumenten 

 

Timing 

Afhankelijk van de vraag per subsector (momenteel (nog) niet gepland). 

 

Betrokken partners 

Sociale partners van de vormingsfondsen 

7.2 Verdeling van financiële middelen ter ondersteuning van vormingsacties via het 
vormingsbudget voor Vlaamse sectoren 

 

Omschrijving 

In het kader van het VIA-akkoord 2000-2005 stelt VIVO een budget ter beschikking aan 
organisaties uit de sectoren van het PC 331, PC 319.01, PC 327.01, de Vlaamse Revalidatiecentra, PC 
329.01 en PC 318.02. Ook de openbare sector van de gezinszorg en de kinderopvang zijn hierin 
betrokken. Ze verantwoordt de besteding ervan sinds de start aan de VDAB. 

Organisaties/instellingen kunnen intekenen op het budget en dossiers indienen voor 
terugbetaling van de opleidingen van hun werknemers.  

In 2016 betekende dat : 

• 1986 betrokken organisaties  

• 4216 aangevraagde dossiers 
• Voor ongeveer 32.000 deelnemers 
• Goed voor ruim 55.000 opleidingsuren 

Jaar na jaar is de benuttingsgraad per sector gestegen, zodat van een optimale benutting van 
deze vormingssteun kan worden gesproken. 

Beoogde doelstelling 

Opleidingsondersteuning voor werknemers aanbieden aan organisaties uit de desbetreffende 
sectoren.  

 

 

Timing 

Jaarlijkse cyclus van verdeling van een budget per organisatie: communicatie eind van het 
voorafgaande jaar, afhandeling tot 6 maand na het betrokken jaar. 
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Betrokken partners:  

Sociale partners van de Vlaamse Socialprofitfondsen, de Vlaamse sociale partners van de 
revalidatiecentra, Kind&Gezin, VVSG, VDAB.  

7.3 Diverse vormen van financiële ondersteuning van vormingsinitiatieven in de diverse  
vormingsfondsen  

 

Omschrijving en doelstelling 

Financiële ondersteuning voor organisaties uit de diverse subsectoren in functie van 
ondersteuning van vormingsinitiatieven voor hun werknemers.  

Diverse acties zijn onder deze noemer op te sommen: 

• Financiële ondersteuning in de Vlaamse fondsen: 
o SF 319.01, Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen:  

▪ een algemene subsidie (aansluitend bij vormingsbudget van VIVO),  
http://www.vivosocialprofit.org/subsidieaanbod-319  

▪ ‘Succes met je studies’: een financiële bijdrage voor 
werknemers/werkzoekenden die kiezen voor een kwalificerend traject in 
richtingen die toeleiden naar de sector; te bekijken voor HBO5-
opleidingen gezien inkanteling in Hoger Onderwijs met duurdere 
inschrijvingstarieven  
http://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-319 

▪ ICOBA-steun: financiële bijdrage voor vormingen binnen het thema 
agressiebestrijding    
http://www.icoba.be/financiele-steun 

o SF SCW, Socio-culturele sector 

▪ een financiële bijdrage voor taalondersteuning 
 http://www.vivosocialprofit.org/taalondersteuning-329  

▪ ‘Succes met je studies’: een financiële bijdrage voor 
werknemers/werkzoekenden die kiezen voor een kwalificerend traject in 
richtingen die toeleiden naar de sector,  
http://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-329  

▪ een algemene subsidie (aansluitend bij vormingsbudget van VIVO, zie 7.2) 
http://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget-329  

 

o SF 331, Vlaamse Welzijnssector (Kinderopvang en Vlaamse Gezondheidsinstellingen 
en –diensten) 

▪ ‘Succes met je studies’: een financiële bijdrage voor 
werknemers/werkzoekenden die kiezen voor een kwalificerend traject in 
richtingen die toeleiden naar de sector,  
https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-331  

▪ ICOBA-steun: financiële bijdrage voor vormingen binnen het thema 
agressiebestrijding  
http://www.icoba.be/financiele-steun 

http://www.vivosocialprofit.org/subsidieaanbod-319
http://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-319
http://www.icoba.be/financiele-steun
http://www.vivosocialprofit.org/taalondersteuning-329
http://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-329
http://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget-329
https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-331
http://www.icoba.be/financiele-steun
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o Voor andere Vlaamse sectoren zijn enkel subsidiërende maatregelen binnen hetzij 
het ‘vormingsbudget’ (zie actie 6.2) hetzij VIA-middelen, niet via VIVO verdeeld 
(Sociale werkplaatsen, Beschutte werkplaatsen, Lokale Diensteneconomie) 

 

• Financiële ondersteuning in de federale vormingsfondsen: 

o Sociaal Fonds Privé-ziekenhuizen: terug te vinden op http://www.fe-
bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/werknemers : ondersteuning bij volgende 
thema’s 

▪ Werken aan een beleid rondom agressie, stress en psycho-sociale risico’s  
▪ Rugklachtpreventie  
▪ Taalproject  
▪ Algemeen subsidieproject 
▪ Professionele groepsbegeleiding 

o Sociaal Fonds ouderenzorg: Nederlands op de werkvloer  

o Sociaal Fonds van de Federale Gezondheidsinstellingen en –diensten (GID), een 
algemeen subsidieproject, gekoppeld aan een aantal criteria, terug te vinden 
onder http://www.fe-bi.org/nl/gezondheid/bico-vorming/werknemers : 

 

Timing 

Volgens cycli van de betrokken vormingsfondsen 

Partners 

Sociale partners in de vormingsfondsen 

7.4 Ontwikkeling van een eigen kalenderaanbod van vormingen: Kalenderaanbod per 
sector/fonds 

 

Omschrijving 

Op basis van behoefteonderzoek vormingsthema’s aanbieden met vaste dagen en 
inschrijvingsmodaliteiten via de fondsen (= ‘kalenderaanbod’), eventueel ook ‘in-company’ te 
organiseren  

Meer specifiek 

o De Vlaamse fondsen met een kalenderaanbod: 
o SF 319.01, Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen 

Zie http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-319  
o SF 331, Vlaamse Welzijnssector (Kinderopvang en Vlaamse Gezondheidsinstellingen 

en –diensten) 
Zie http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-331  

o SF 327.01, Sociale en Beschutte werkplaatsen (nu Maatwerkbedrijven) 
Zie http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-327swp en 
http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-327bwp  

o Sociaal fonds  Lokale Diensteneconomie (LDE) 
Zie http://www.vivosocialprofit.org/lde-vormingen  

o De federale vormingsfondsen met een kalenderaanbod: 
o De ouderenzorg: 

Zie http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/werknemers  

http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/werknemers
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/werknemers
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/omgaan-met-en-preventie-van-agressie-en-stress
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/rugklachtpreventie
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/taalproject-nieuw
http://www.fe-bi.org/nl/gezondheid/bico-vorming/werknemers
http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-319
http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-331
http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-327swp
http://www.vivosocialprofit.org/opleidingsaanbod-327bwp
http://www.vivosocialprofit.org/lde-vormingen
http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/werknemers
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o De federale Gezondheidsinstellingen en –diensten (GID) 
Zie http://www.fe-bi.org/nl/gezondheid/bico-
vorming/werknemers#kalenderaanbod  

o Een ‘transversaal aanbod’ vanuit vzw FE.BI 
Zie oa op http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/transversaal-
opleidingsaanbod  

 

Beoogde doelstelling 

Via een gratis kalenderaanbod (vooraf gefinancierd via hun bijdrage of via een gedeelte van 
‘vormingsbudget’ of VIA4-middelen) wordt de drempel tot deelname aan opleidingen verlaagd, 
vooral voor de kleinere instellingen/organisaties in diverse sectoren 

 

Timing 

Terugkerende cycli van planning en communicatie, 1 of 2 maal per jaar 

 

Betrokken partners 

Sociale partners per fonds, externe opleidingsverstrekkers 

7.5 Ontwikkeling van een sectoroverschrijdend  kalenderaanbod en/of ervaringsuitwisseling 
mbt HR-thema’s  

 

Omschrijving 

Bij de meeste sectorfondsen staat het bevorderen van een professioneel VTO-beleid hoog in de 
missie ingeschreven. Zo ook bij VIVO, die op dat vlak een ‘overkoepelende rol’ heeft. 

Via een ESF-project werd in de periode 2013-2014 een opleidingsaanbod uitgewerkt rond thema’s 
die samenhangen met competentie- en VTO-beleid in de Sociale profit. 

Omwille van het succes van dit aanbod, zette zich VIVO dit aanbod verder in nauwe 
samenwerking met de sectorale vormingsfondsen en VERSO/HR-wijs. Elk jaar worden bijna 500 
deelnemers bereikt, met een aantal terugkerende thema’s als  

o Strategisch opleiden: van visie naar opleidingsplan 

o Starten met competentiemanagement 

o Mentoren-opleiding 

o Personeelsgesprekken voeren 

o Functie - en competentieprofielen opmaken 

o Werving & Selectie 

o Levensfase-en generatiebewust personeelsbeleid 

o Onthaalbeleid 

o Stress- en burn-out-beleid 

• Interactieve sessies (met getuigenissen van organisaties) 

• en sinds 2017 ook titels gefinancierd vanuit EAD-addendum: 

o Coachend Leidinggeven 

o Het gedragsgericht Interview 

o Ann de slag met de ‘Anti-discriminatiewetgeving’ 

o Hoe starten met een diversiteitsbeleid 

http://www.fe-bi.org/nl/gezondheid/bico-vorming/werknemers#kalenderaanbod
http://www.fe-bi.org/nl/gezondheid/bico-vorming/werknemers#kalenderaanbod
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/transversaal-opleidingsaanbod
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/transversaal-opleidingsaanbod
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Deze thema’s zullen worden geëvalueerd, aangevuld, geactualiseerd in de loop van de volgende 2 
jaren. (zie ook verwijzing onder de noemer ‘werkbaar werk’) 

 

Beoogde doelstelling 

VIVO wil verder een sectoroverschrijdend aanbod rond HRthema’s uitbouwen als vorm van 
verdieping van hun sensibiliserende en ondersteunende activiteiten in dit kader, gericht naar alle 
sectoren uit de Sociale profit 

 

Timing 

Terugkerende cyclus van planning en communicatie per semester 

 

Betrokken partners 

Sociale partners, HR-wijs /VERSO, vormingsfondsen, externe opleidingsverstrekkers 

7.6  Ontwikkelen van sectoroverstijgende thema’s/acties die transversaal kunnen aangeboden 
worden, in afstemming met aanbod fondsen en FE.BI 

 

Omschrijving 

In de sector 319.01 (de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen) werden naar aanleiding 
van het VLAMT-onderzoek heel wat evoluties vastgesteld die op korte termijn invloed zullen 
hebben op werkinhoud en –organisatie . Zie resultaten op  
http://www.vivosocialprofit.org/onderzoeksrapporten en brochure op 
http://www.vivosocialprofit.org/media/docs/VSPF/SF319/VIVO_4-
luik_Klaarvoordetoekomst_apart_v4.pdf     

Niet alleen deze sector krijgt met heel wat evoluties af te rekenen. Ook andere subsectoren 
krijgen te maken met een fundamenteel anders denken m.b.t. de wijze waarop tot nu toe de 
dienstverlening werd georganiseerd. Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn: 

• Herdenken van de dienstverlening vanuit de noden van de patiënt/cliënt (bv. 
persoonsvolgende financiering) 

• Ontschotting: het samen werken met sectoren die nauw aanleunen  bij de eigen 
dienstverlening, bv. ouderenzorg/gehandicaptenzorg/thuiszorg/thuisverpleging  

• De evolutie naar ‘online-hulpverlening’  
• De toenemende invloed van Sociale media 
• Toenemend belang van loopbaanplanning en - begeleiding 

 

Al deze tendensen die grotendeels sectoroverstijgend zijn willen we, rekening houdend met de 
noden,  proberen om te zetten in opleidingstrajecten in een transversaal aanbod aanbod voor 
werknemers. Enkele voorbeelden (verder uit te werken, te onderzoeken):  

o Omgaan met verandering 
o Omgaan met sociale media in een professionele context / omgaan met de privacy 

bij het gebruik van sociale media 
o Netwerking in de Sociale profit 
o Digitale geletterdheid (cf. prioriteit 5) 
o Verbindende communicatie (nu apart opgenomen onder actie 4.3) 
o … 

http://www.vivosocialprofit.org/onderzoeksrapporten
http://www.vivosocialprofit.org/media/docs/VSPF/SF319/VIVO_4-luik_Klaarvoordetoekomst_apart_v4.pdf
http://www.vivosocialprofit.org/media/docs/VSPF/SF319/VIVO_4-luik_Klaarvoordetoekomst_apart_v4.pdf
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Ook het ondersteunen van of informeren over vormen van loopbaanbegeleiding voor 
werknemers (met partners uit de sector ) behoort tot de mogelijkheden 
 

Beoogde doelstelling 

• Thema’s die duidelijk meerdere subsectoren aanbelangen, en omwille van het feit dat ze 
niet onder het HR-aanbod kunnen worden opgenomen op een transversale manier 
aanbieden  

• Daarover afspraken maken met FEBI en de Vlaamse fondsen is noodzakelijk 

 

Timing 

Op te nemen met diverse vormingsfondsen, en met hen te bekijken of en wanneer welk thema 
past in planning en communicatie 

 

Betrokken partners 

Sociale partners uit de diverse fondsen, FE.BI vzw en externe opleidingsverstrekkers  
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PRIORITEIT 8: Via kwalificerende trajecten het potentieel onder werknemers 

valoriseren en zo ‘doorstroom’ creëren.  

 
Motivatie  
Aandacht hebben voor een sectoraal loopbaanbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt in het 
Inhoudelijk kader sectorconvenants. 

Voorgaande prioriteiten moeten daarbij vooral zorgen voor de ondersteuning van het beleid in 
het opzetten van een competentiemanagement en degelijk VTO-beleid. 

Er is echter meer… Werknemers kansen geven om door te groeien binnen de organisatie of elders 
in de sector is binnen de sector steeds een ambitie geweest. 

Bovendien wordt de sector getroffen door een relatief snellere veroudering bij werknemers en 
anderzijds is er zeker in de zorgsector een toenemende zorgvraag, waar door deze actie mee aan 
kan gewerkt worden . Dit met bijzondere aandacht voor kansengroepen en laaggeschoolden.  

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 8.1: opzetten of verderzetten van (verkorte) kwalificerende opleidingstrajecten (VIA4).  

 

Omschrijving 

Binnen de VIA-sectoren wordt in overleg met de sociale partners van de verschillende fondsen 
bekeken op welke manier kwalificerende trajecten toegankelijk kunnen worden gemaakt voor 
werknemers uit deze sectoren en hoe vervangende tewerkstelling voor de deelnemers aan deze 
trajecten kan gefinancierd worden vanuit de fondsen sociale maribel  en/of risicogroepen.  

 

Deze trajecten hebben de bedoeling zich in eerste instantie te richten zich op de 
knelpuntberoepen zoals monitor/begeleider in de sociale economie, zorgkundige, polyvalent 
verzorgende-zorgkundige, begeleider in de kinderopvang, begeleider in de buitenschoolse 
kinderopvang en opvoeder.  

 

VIVO neemt hierbij een coördinerende rol op.  

 

Enkele voorbeelden 

 

- Trajecten naar zorgkundigen  

- Kwalificerende trajecten en finaliteitsopleidingen binnen de sociale economie  

- Monitor Begeleider in de sociale economie  

- Sociocultureel werk  

- Begeleider in de kinderopvang  

- Opvoeder (HB05) 
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Beoogde doelstelling 

Via een jaarlijkse cyclus van communicatie, werving, selectie en toewijzing, de via Maribel-
fondsen aangeboden vervangingswerkposten benutten om werknemers uit de Vlaamse Sociale 
profitsectoren de kans te geven bij te studeren en een functie van hoger niveau op te nemen. 

 

Timing 

Jaarlijkse terugkerende cyclus  

 

Betrokken partners 

Sociale partners uit de Vlaamse Sociale profit, VDAB ifv testing kandidaten, CVO’s ifv te volgen 
opleidingen, Maribelfondsen ifv vervangende tewerkstelling, Vormingsfondsen voor de 
terugbetaling van inschrijvingsgelden 

 

Actie 8.2:  onderzoeken, ontwikkelen en blijvend ondersteunen van ondersteunende maatregelen 
voor kwalificerende trajecten.   

 

Omschrijving 

Binnen de Sociale profit zijn al jarenlang projecten lopend die een reële ondersteuning geven aan 
werkgever en werknemer opdat deze laatste studies kan aanvatten en voltooien, met hetzij 
vervanging, hetzij extra ondersteuning via educatief verlof en/of financiële tegemoetkomingen. 

Concreet gaat het om: 

• Project 600, een project van het IFG (Intersectorale Fonds voor de Gezondheidsdiensten, 
zie op http://www.fe-bi.org/nl/ifg/opleidingsproject-voor-verpleegkundigen-project-600 
) waarbij niet-verpleegkundigen uit de federale gezondheidssector zich met behoud van 
loon kunnen laten bij- of omscholen tot verpleegkundigen op bachelor of HBO5-niveau. 

• Project 360 of beter ‘Opstap naar verpleegkunde’, een project van de vormingsfondsen 
Privé-ziekenhuizen en Ouderenzorg, waarbij extra Educatief verlof wordt ingeschakeld, 
eveneens bij de opleiding tot verpleegkunde voor niet-verpleegkundigen, zie op 
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/opstap-naar-verpleegkunde en op 
http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/opstap-naar-verpleegkunde  

• “Opstap naar zorgkundige” een project van het vormingsfonds Ouderenzorg waarin werd 
tegemoet komen aan de bijscholingskost voor niet-geregistreerde verzorgenden die 
vanaf  2016 niet meer gefinancierd zullen/kunnen worden in de ouderenzorg, tenzij ze 
tot zorgkundige zijn bijgeschoold. Zie https://www.fe-
bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/opstap-naar-zorgkundigeProject 3030, waarbij niet 
verzorgenden in de Gezinszorg zich met vervanging via Maribelmiddelen kunnen laten 
vervangen in functie van het behalen van een attest tot verzorgende of zorgkundige, zie 
op  http://www.vivosocialprofit.org/project-3030   

Het volgen van deze kwalificerende trajecten, en het sectoroverstijgende project in actie 7.1, 
vergt een serieuze inspanning van de betrokken werknemers. In geval van een volledige 
vervanging is zulks voor werknemer en werkgever natuurlijk dragelijk, in andere gevallen is 
alle ondersteuning welkom. 

 
Beoogde doelstelling 

http://www.fe-bi.org/nl/ifg/opleidingsproject-voor-verpleegkundigen-project-600
http://www.fe-bi.org/nl/prive-ziekenhuizen/vorming/opstap-naar-verpleegkunde
http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/opstap-naar-verpleegkunde
http://www.vivosocialprofit.org/project-3030
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Sociale partners in fondsen en vzw’s helpen in hun zoektocht naar formules die werknemers 
kunnen ondersteunen tijdens langdurige kwalificerende opleidingen 
 
Timing 
‘Ad hoc’ 
 
Betrokken partners 
Sociale partners in fondsen en vzw’s van de Sociale profit 
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PRIORITEIT 9: Aandacht hebben voor diversiteit in de sector, zowel op het 
vlak van instroom, HR-beleid als omgang met cliënten  
 
 
Motivatie  
Aandacht voor diversiteit kan in de Sociale profitsector tot uiting komen op 3 mogelijke 
domeinen: 

• Vooreerst is er het nastreven van diversiteit in alles wat met de instroom in de sector te 
maken heeft (acties 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5) 

• Vervolgens is er diversiteit in de cliëntbenadering, in het algemeen en specifiek in de 
zorg, wat zich o.a. vertaalt in het begrip en de acties rond ‘cultuursensitieve zorg’ (9.6, 9.7, 
9.8). 

• Tot slot is er de diversiteit in het HR-beleid van een organisatie waarbij diversiteit zowel 
in aanwerving, opleiding, ontwikkeling als loopbaanbeleid een plaats krijgt (9.9) 
 

Binnen deze prioriteit zullen we een diversiteitsmonitoring toepassen (zie actie 9.1 - indicator 
achteraan in tabel met indicatoren). Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Instroomacties diversiteit  

9.1. instroom van mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen in de sector.  
 
Omschrijving 
In vorig convenant stond het aantrekken van personen met een migratieachtergrond naar de 
sector al ingeschreven, zij het op een nog meer algemene manier.  
Ondertussen werd door middel van een ESF-project binnen de oproep ‘Focus op talent’, de 
mogelijkheid geboden het grootse project ‘Ieder talent telt in de Sociale profit’ op te zetten. 
Het project heeft als doelstelling om mensen met migratieachtergrond te oriënteren richting 
social profit, en werkgevers te sensibiliseren en te mobiliseren om werkervaringstrajecten aan te 
bieden.  
Na het bij elkaar brengen en ontwikkelen van de nodige instrumenten (aangepaste en vertaalde 
beroepenfiches, talententests, brochure over het aanwerven van vluchtelingen, checklist 
diversiteit, job- en taalcoaching, allemaal te vinden op een nieuwe website/landingspagina 
www.iedertalenttelt.be ), en de contactnames met lokale verenigingen en partners die de 
doelgroep kan bereiken worden tussen oktober 2017 en oktober 2018 10 Sociale profitsalons 
georganiseerd,.  
Daaraan is een vervolgtraject gekoppeld voor geïnteresseerde deelnemers met de mogelijkheid 
om een inleefmoment en terugkommoment te volgen waarin verder kan worden gewerkt aan 
oriëntatie en sollicitatieondersteuning. Deze methodiek wordt gedurende 2017-2018 verder 
uitgewerkt en verfijnd. Daarnaast voorzien we ook naar werkgevers uit de sector 
ondersteunende acties om mogelijke drempels bij aanwerving te overwinnen. Dit wordt verder 
uitgewerkt in het EAD-addendum. 
Er is een intensieve samenwerking met volgende partners: VERSO, VDAB, Zorgambassadeur, 
Minderhedenforum, Vlaams Welzijnverbond en het Agentschap Integratie en Inburgering. 
 

http://www.iedertalenttelt.be/
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Om dit ESF-project te voltooien is de inzet groter dan de erin mogelijk op te nemen kost, wat wil 
zeggen dat ook een deel van de ‘gewone’ consulententijd er mee in geïnvesteerd wordt. 
Het ESF-project loopt bovendien af eind 2018. Vanaf dan moet zeker bekeken worden welke 
aspecten van de methodiek verder opgenomen worden in de lange termijnwerking van VIVO. 
Daarnaast willen we na afloop van het project inventariseren welke noden en knelpunten 
personen met migratieachtergrond en werkgevers ondervinden om tot effectieve tewerkstelling 
te komen in onze sector.  
 
 
 
 
Beoogde doelstelling 
Het ontwikkelen van een methodiek waarbij  

• enerzijds het doelpubliek, mensen met migratieachtergrond, wordt warm 
gemaakt/voorbereid op tewerkstelling in onze sector,  

• anderzijds werkgevers worden uitgenodigd/aangesproken op het aanbieden van 
werkervaringsplaatsen  dit wordt verder uitgewerkt in het EAD-addendum 

• en deze vervolgens worden samengebracht op een socialprofit salon, waar de eerste 
afspraken voor een traject richting opleiding/tewerkstelling worden gemaakt 

 
Op deze actie willen we een diversiteitsmonitoring toepassen. Het beoogde effect op lange 
termijn is vanzelfsprekend dat zichtbaar wordt in de cijfers dat het aandeel van mensen met een 
migratieachtergrond verhoogt in alle subsectoren van de social profit.  

Aangezien het niet alleen deze weliswaar mooie, maar beperkte actie is die daar een invloed op 
uitoefent, willen we in eerste instantie ervoor zorgen dat we op onze social profitsalons 
minstens 500 mensen met een migratieachtergond bereiken, waarvan 1/4 in een concreet traject 
stapt naar één van de 12 beoogde beroepen in de social profit 

 
 
Timing 
Het project loopt tot eind 2018 met de extra steun van het ESF, vanaf 2019 verderzetting van 
bepaalde aspecten van de methodiek samen met structurele partners en inventariseren van 
knelpunten en toekomstige acties. 
 

Betrokken Partners 

VERSO, VDAB, Zorgambassadeur, Minderhedenforum, Vlaams Welzijnverbond en het Agentschap 
Integratie en Inburgering, Werkplekarchitecten 

 

9.2. Tegengaan van discriminatie in de sector 
 

Omschrijving  

Vorig convenant maakte de start naar de eerste acties rond antidiscriminatie. Ook nu is het 
tegengaan van discriminatie vanuit de Vlaamse overheid benoemd als een verplicht thema in de 
convenants. 

Er werd in 2016 gestart met een werkgroep van sociale partners om volgende acties te gaan 
ontwikkelen. Een deel ervan is in realisatiefase: 

• Discriminatie bij de instroom in de sector: via onderzoek (masterproeven) specifiek naar 
de sector, nagaan waar de formele en informele drempels zitten naar de sector voor 
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mensen met diverse achtergrond; masterproeven worden opgestart academiejaar 2017-
2018, resultaten dus eind 2018 

• Discriminatie in de organisatie:  

o De opmaak van de antidiscriminatiecode; gerealiseerd in september 2017, wordt 
meegenomen in besprekingen op niveau van de Paritaire comités, vanaf najaar 
2017, verder te zetten 2018; er worden acties voorzien in functie van ruimere  
bekendmaking. 

o Organisatie van (onderdelen van) opleidingen rond diversiteit en 
antidiscriminatie (via EAD-addendum) 

• Discriminatie van cliënt naar werknemer:  

o De herwerking van instrumenten voor werknemers, verantwoordelijken en beleid 
in de gezinszorg én verdere disseminatie/opleiding in samenspraak met de 
sector;  

o De opmaak van voorbeeldprocedures in andere institutionele contexten 

 

Beoogde doelstelling 

Analyseren waar in de sector pijnpunten op het vlak van discriminatie voorkomen en 
ontwikkelen van pistes/instrumenten/acties om ze tegen te gaan 

 

Timing 

Gans de periode, in afspraak en op tempo van de werkgroep en de beheerders van VIVO 

 

Betrokken partners 

Sociale partners, Minderhedenforum, Unia, …  

 

9.3.  Instroom mensen met een arbeidshandicap bevorderen.  
 
Omschrijving 
VIVO werkt verder op de lopende acties die de instroom voor mensen met een arbeidshandicap 
bevordert. VIVO werkt hiervoor complementair aan de acties van FE-BI vzw , voor de federale 
sector en bekijkt waar dit ook binnen de Vlaamse sectoren ingang kan vinden.  
VIVO neemt vooral, in overleg, een sensibiliserende en informerende rol verder op. Voor de 
doelgroep werd een wervend filmpje gemaakt dat op de website werd geplaatst en dat, bv. naar 
aanleiding van de actie DUODAY voor extra promotie kan zorgen.  
 
Samen met de vormingsfondsen wordt verder nagedacht over andere ondersteunende 
activiteiten (financieel, vorming van mentoren/begeleiders van werknemers met een beperking, 
…)  
In haar algemene sensibiliserende en informerende rol zal VIVO aandacht hebben voor de 
doorstroom van mensen uit de sociale economie naar de brede social-profitsector (zie actie 9.9).  
 
Beoogde doelstelling 
Sensibiliseren en informeren van werkgevers in de sector om een persoon met een 
arbeidshandicap aan te werven en te begeleiden.  
 
Timing 
2018-2019 
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Betrokken partners 

Sociale Partners, FE-BI vzw, VDAB, GTB, GOB …. 

9.4. Instroom bevorderen door middel van ondersteunen van arbeidsbemiddelaars via 
trefdagen/vormingsmomenten 

 
Omschrijving:  
VIVO organiseert jaarlijks een trefdag voor arbeidsbemiddelaars (VDAB, OCMW, 
werkplekarchitecten, outplacementbureaus,…) voor zo’n 100-tal deelnemers. Deze trefdagen 
beogen het volgende: 

- arbeidsbemiddelaars informeren over werk en opleidingen binnen de sector. 
- signalen opvangen van arbeidsbemiddelaars rond drempels en kansen voor instroom 

van kansengroepen 
- een netwerkmoment aanbieden aan arbeidsbemiddelaars uit verschillende settings ( o.a. 

leden Werkplekarchitecten, werkervaringsprojecten, lokale diensteneconomie, …) 
 
VIVO evalueert het bestaande concept voortdurend, en vernieuwt waar nodig en wenselijk zijn 
aanpak. In 2018 bekijken we op basis van de evaluaties of we de trefdag op een andere manier 
kunnen vormgeven en meer provinciaal kunnen laten inbedden. 
 
Beoogde doelstelling 
Informeren van arbeidsbemiddelaars over de mogelijkheden van cliënten in de Sociale profit.  
 
Timing 
Minimaal 2 vormingsmomenten over de periode van het convenant. 
 
 
Betrokken partners 
VERSO, VDAB en ad hoc partners als spreker op de trefdagen 
 

9.5. Samenwerken met Werkplekarchitecten in functie van opvolging van bepaalde trajecten 
voor kansengroepen 

 

Omschrijving 

VIVO organiseert zelf geen opleidingen voor werkzoekenden. Ook vormingsfondsen investeren er 
weinig of niet in (enkel SF Privé-ziekenhuizen). Het is vooral de VDAB die deze rol opneemt, met 
succes, want de doorstromingsvraag na opleiding is zeer hoog.  

Bij de vaststelling over de gemiddeld lage vertegenwoordiging van bepaalde kansengroepen in 
onze sectoren, kan men de bedenking maken, of voor deze groepen de inspanningen niet anders 
moeten gebeuren. Binnen het project ‘Ieder talent telt’ voor mensen met een 
migratieachtergrond zal o.a. het aanbod van job- en taalcoaching door de Werkplekarchitecten 
worden meegenomen. Er kan samen met hen geëvalueerd worden of met hun extra begeleiding, 
zoals job- en taal coaching, meer duurzame effecten bereikt worden. 

Werkgevers moeten hierbij betrokken worden, want zij moeten als eerste kansen aanreiken om 
kansengroepen ook werkervaringsplekken aan te bieden. Vanuit de Werkplekarchitecten speelt 
het concept ‘Inclusief ondernemer’ daarin een mogelijke rol.  
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Vivo wil daar in de loop van deze convenant werk van maken, en hoopt met hen tot een 
samenwerkingsakkoord te komen. 

 

Beoogde doelstelling 

Het samenbrengen en benutten van de competenties aanwezig bij de ‘Werkplekarchitecten’ en 
de expertise van VIVO, in functie van een duurzamere tewerkstelling van kansengroepen in de 
sector 

 

Timing 

Vanaf begin 2018 

 

Cultuursensitieve Zorg 

9.6. Het blijven onderhouden en promoten van de website www.pigmentzorg.be ter 
ondersteuning van hulpverleners 

 

Omschrijving 

Een goede website moet constant vernieuwd worden. De pigmentzorg-site bestaat ondertussen 
5 jaar. Vandaar dat we tijdens deze convenantperiode willen onderzoeken hoe we de website 
kunnen vernieuwen. Verder zal zoals vroeger de 

• constante update van de informatie verder gebeuren.  

• En is er eensystematische opvolging van de bezoekersaantallen en het bereik van de 
nieuwsbrief. 

 

Beoogde doelstelling 

Een voortdurend aangepaste en opgefriste website die frequent geraadpleegd wordt door 
hulpverleners in de sector 

 
Timing 

Voortdurend 

 

Betrokken partners 

Sociale partners, geraadpleegde experts 

 

9.7. Ontwikkeling van een pakket m.b.t. cultuursensitieve zorg, te benutten in lessen in het 
onderwijs  

Omschrijving 

In vorig convenant lag het accent van het team op het opzetten v.an een organisatiebeleid rond 

cultuursensitieve zorg. Daartoe werd een boek uitgebracht, dat nog steeds gepromoot wordt in 

http://www.pigmentzorg.be/
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de organisaties. Daarnaast werd er ook een leer- en coachingstraject opgezet rond de opstart 

van een beleid rond cultuursensitieve zorg in zorg- en welzijnsorganisaties 

Het bleek echter minstens evenzeer van belang, de toekomstige zorgverstrekkers, met name de 

studenten op weg naar een zorgdiploma, voor te bereiden op het omgaan met andere culturen 

in de context waarin ze terecht zullen komen. Daarom zal in volgende periode mee ingezet 

worden op de integratie van cultuursensitieve zorg in bepaalde lessen/vakken in het onderwijs. 

Over de prioriteiten naar welk niveau/doelgroep (secundair-, hoger-, volwassenenonderwijs) 

moet nog overleg plaats vinden 

Timing 

Opstart 2018, blauwdruk in 2019 

Beoogde doelstelling 

Het kunnen aanbieden van een handig pakket dat door leerkrachten kan gebruikt worden als 

een onderdeel van een les of lessenreeks over cultuursensitieve zorg 

Betrokken partners 

Vertegenwoordigers onderwijskoepels per niveau 

 

9.8. Het opzetten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg via leer- en 
coachingstrajecten 

Omschrijving 

Cultuursensitieve zorg is een noodzaak geworden in de zorg- en welzijnssector. De contouren 

van huidige organisatiestructuren, -culturen en werkwijzen binnen zorg en welzijn zullen zich 

verder moeten aanpassen. Individuele hulpverleners hebben ruimte nodig voor innovatie en 

experiment rond dit thema, verantwoordelijken binnen organisaties moeten dit faciliteren.  

VIVO wil dit proces stimuleren door  

• De ervaringen uit eerdere leer- en coachingstrajecten (2016-2017) te bundelen in een 

attractieve ‘videoscribe’ en deze te dissemineren binnen de sector (nog te bepalen hoe) 

• Beleidsverantwoordelijken van organisaties uit de sector zorg en welzijn samen te 

brengen in een of meer leer- en coachingstraject(en) zodat zij de nodige inspiratie en 

ondersteuning vinden bij het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve 

zorg. VIVO is hiermee gestart in vorig convenant periode, dit in nauwe samenwerking 

met medewerkers van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Voor de nieuwe 

periode willen we twee netwerken inplannen, maar dit hangt af van de continuïteit die 

het A.I.I. ons kan garanderen  
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Beoogde doelstelling 

Met een beperkt staal van organisaties uit de sector (gemengd) nadenken over de manier 

waarop een beleid rond cultuursensitieve zorg best onderbouwd wordt in een organisatie.  

Timing 

Indien A.I.I. verder mee willen werken: 2 netwerken over de convenantperiode 

 

Betrokken partners 

Agentschap Integratie en inburgering. 

 

Aandacht voor diversiteit in het HR-beleid 

9.9. Sensibiliseren van de reguliere social-profitsectoren om de doorstroom van 
doelgroepmedewerkers uit de sociale economie te bevorderen.  

Omschrijving 

Aansluitend bij het thema arbeidshandicap 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.  

Het maatwerkdecreet werd echter tijdelijk opgeschort en is pas recent terug echt in voege. 
Hierdoor werd deze actie in vorige convenantperiode nog niet opgenomen. Dit is nu wel de 
bedoeling. 

We werken in volgende fasen: 

Vooreerst een aftoetsing bij de sociale partners van de maatwerkbedrijven om de preciese 
behoeften in kaart te brengen (waar zitten vooral mogelijkheden naar doorstroom qua profiel 
van de doelgroepmedewerkers) 

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 Sociale 
profitsectoren, al dan niet gepaard gaand met extra ondersteuning (vorming, premies, …).   

VIVO zal eveneens de nodige contacten leggen met andere sectorale fiondsen in functie van een 
verhoogde instroom van de doelgroepmedewerkers naar het reguliere arbeidscircuit. 

 

We leggen hierbij de link naar actie 8.4 de instroom van mensen met een arbeidshandicap 
bevorderen.  

 

Beoogde doelstelling 

Optimaliseren van doorstroom van doelgroepwerknemers naar reguliere jobs in de Sociale profit 

 

Timing 

Na overleg met sociale partners, opstart begin 2018 
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Betrokken partners 

Sociale partners uit Maatwerkbedrijven en Lokale Diensteneconomie, sociale partners uit de 
andere sectoren 

 

9.10. aandacht voor diversiteit binnen het vormingsaanbod 

Omschrijving 

Deze actie wordt op verschillende niveaus gevoerd: 

• bewaken dat het aanbod van VIVO en de vormingsfondsen voldoende diversiteit 
uitstraalt  

o qua communicatie (afbeeldingen, laagdrempeligheid in brochures, op websites,...)   
o qua thema’s (bv. levensfasebewust personeelsbeleid, omgaan met diversiteit,…)    
o qua randvoorwaarden (toegankelijkheid, bereikbaarheid, kostprijs, taal…) 

• ondersteunen dat organisaties de meest kwetsbaren ook vormingskansen aanbiedt 
(opname ervan in opleidingsplan, POP’s laten opmaken voor iedereen, …) en dit ook 
monitoren 

• rrvoor zorgen dat werknemers uit kansengroepen ook kansen krijgen om door te groeien 
via bv. de toegang tot kwalificerende trajecten 

 

Beoogde doelstelling 

Er voor zorgen dat in de acties van VIVO en de vormingsfondsen ‘diversiteit’ een evidentie 
wordt, en tegelijkertijd organisaties dit ook evident laten vinden 

 

Timing 

Gedurende gans de duur van de convenant 

 

Betrokken partners 

Personeelsleden VIVO en fondsen, Sociale partners 
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Resultaatsindicatoren 
 
 
Decretaal thema, en 
door sociale partners 
afgebakende subthema 

Prioriteit Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 
jaarlijks of 
2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

Kennisopbouw en 
beleid 

1. Kennisverzameling en 
beleidswerk over en voor 
de social-profitsector 

Het aantal overlegmomenten 
voorzien per partner, per jaar  
 

VDAB: 3, 
VOPZ: 3  
HRwijs: 2  
Onderwijskoepels
: 1 
 

Per jaar 9 Verslagen van 
vergadermomenten 

Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt  

2. Instroom in de sector 
bevorderen 

Het aantal bezoekers van de 
website werkmetmensen.be  

80.000  Per jaar 80.000 
 

Google analytics 

 3. Kwaliteitsvol 
werkplekleren 

Toename van aantal erkende 
leerwerkplekken binnen het ‘leren 
en werken’ (leertijd, DBSO en 
Duaal)   
 

Stijging met 25%, 
nl. tot 1242 
 

Over 2 
jaar 

994 (eind 
juli 2017) 

Werkplekduaal.be  

Acties mbt 
competentieversterkin
g en werkbaar werk 

4. Werken aan Werkbaar 
Werk in de Sociale profit 

aantal leidinggevenden dat 
deelneemt aan lerende netwerken  

30 Over 2 
jaar 

0  

 5. aandacht voor 
competenties van de 
toekomst 

Aanwezigheid van een  rapport 
met de stand van zaken van 
technologische 
toepassingen/evoluties 

1 Over 2 
jaar 

0  

 6. Ondersteuning van het 
HR –beleid door 
informatie en 
sensibilisering met 
betrekking tot 
opleidingsbeleid, 
werkbaarwerk,  
competentiemanagement 

bezoekers bereiken op de website 
www.lerenindesocialprofit.be 
Op  
www.competentindesocialprofit.b
e komt een nieuw dossier 
talentbeleid 
 
Op www.waardevolwerk.be komt 

10000 
 
1 
 
 
 
1 
 

Per jaar 
 
Eenmalig 
 
 
 
eenmalig 

 Google analytics 
(vernieuwde wi-ebsite, 
dus start de teller op 0) 
Competentindesocialprofi
t 
 
 
 

http://www.lerenindesocialprofit.be/
http://www.competentindesocialprofit.be/
http://www.competentindesocialprofit.be/
http://www.waardevolwerk.be/
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Decretaal thema, en 
door sociale partners 
afgebakende subthema 

Prioriteit Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 
jaarlijks of 
2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

en diversiteit een nieuw dossier rond re-
integratie van langdurig afwezigen   
 

www.waardevolwerk.be 

 7. Het VTO-beleid van 
organisaties, én de 
permanente vorming en 
ontwikkeling van 
werknemers 
ondersteunen door het 
organiseren van concrete, 
direct tastbare acties 

Deelnemers aan  een transversaal 
opleidingsaanbod rond HR-
thema’s  
 

400 Per jaar +/-400 Inschrijvingen via 
maatsoftware DBOSS 
(database of social sector) 

 8. Via kwalificerende 
trajecten het potentieel 
onder werknemers 
valoriseren en zo 
‘doorstroom’ creëren 

Het aantal voltijds equivalenten 
dat bijscholing volgt in 
doorstromingsprogramma VIA 
vorming Hogerop  

40 Per jaar 40 Inschrijvingen per 
schooljaar 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

9. Aandacht hebben voor 
diversiteit in de sector, 
zowel op het vlak van 
instroom, HR-beleid als 
omgang met cliënten 

aantal bezoekers bereikt op  
sociale profitsalons” Ieder talent 
telt” voor mensen met een 
migratieachtergrond  

 

500 Over 2 
jaar 

Over 2 
jaar 

Deelnemerslijsten 
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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 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren 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 een sjabloon 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 te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Liesbeth HOMANS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,  

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jo VANDEURZEN, 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 
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De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Sven GATZ, 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de Social profit , 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ann Gaublomme, ondervoorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc Jaminé, Lid dagelijks bestuur  
 
 
 

 



 90 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan-Piet Bauwens, voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Mark Selleslach, lid dagelijks bestuur 
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BIJLAGE 1: Artikel gepubliceerd in december 2017 in Tijdschrift Over.Werk 
 

Digitalisering, zorg op afstand, en robotisering in de Sociale profit 
 
De Sociale profit is een cluster van heel wat subsectoren (goed voor zo’n 15% van de 
loontrekkenden in Vlaanderen), te groeperen onder 4 noemers: de gezondheidszorg, de 
welzijnssector, de sociaal-culturele sector en de sociale economie (maatwerkbedrijven). 
De invalshoek van dit artikel is voornamelijk deze van de zorg- en welzijnssector omdat zich 
daar de meest zichtbare en besproken innovaties afspelen  Dit wil echter niet zeggen dat er zich 
in de sociale economie en de socio-culturele sector geen innovatieve processen afspelen, ze 
vormen echter niet de invalshoek van dit artikel. 9 
Innovatie in de zorg: het (politieke) kader  
Welke evoluties mogen/moeten beleidsvoerders verwachten in de zorg?  
Volgens futuroloog Peter Hinssen in zijn TED-talk ‘Health Care on the day after tomorrow’ zijn er 
4 fundamentele dingen aan het veranderen in de zorgsector: 

• We WETEN veel meer én sneller over het menselijk lichaam (bv. opvragen van onze eigen 
DNA-structuur) 

• We METEN veel meer én sneller (bv. via wearables , ingebouwde technologie in 
contactlenzen) 

• We HANDELEN compleet anders naar de patient toe (‘no more average patient’ , 
robotchirurgie) 

• We BEHANDELEN compleet anders  (bv. medicatie op maat)  
Om op deze golf van vernieuwing te kunnen meesurfen zouden volgens Hinssen onze 
zorgorganisaties eerder als ‘een start-up’ moeten denken, moeten er partnerships gesloten 
worden en mag je niet ‘over-structureren’ (over-strategise). Hinssens beweert dat 
zorgorganisaties juist vaak het tegenovergestelde zijn: voorzichtige, logge, minder wendbare 
vrachtschepen. Veel uitdagingen dus!  
Hoe gaat het beleid ermee om in Vlaanderen? Reeds in 2010 werden in de conceptnota 
“Vlaanderen Medisch Centrum” (Vandeurzen, e.a., 2010) heel wat plannen gemaakt met betrekking 
tot de innovatieve processen in de zorg. Niettemin werd toen reeds voorspeld dat het allemaal 
niet van een leien dakje zou lopen: “Niettegenstaande  het disruptieve karakter van de beoogde 
innovatie zal de omvorming van het zorgsysteem zich paradoxaal genoeg ‘geleidelijk’ voltrekken, 
eerst voor specifieke aspecten of soorten van zorg, daarna in een breder kader. Op korte termijn 
komt het er op neer de juiste keuzes te maken om innovatie op lange termijn een kans te geven: 
inzetten op de juiste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en ruimte laten voor 
het experimenteren met organisatiemodellen”. 
In 2015 kwam er aan “Flanders Care 2.0” met het “Transversaal actieplan Flanders Care 2015-
2019”(Flanders Care, 2015). De erin verdedigde filosofie van “Health in All Policies” heeft het over 
een nieuw zorgmodel als één van de zeven transitieprioriteiten: “Vlaanderen zal investeren in een 
nieuw zorgmodel waarbij de patiënt/cliënt centraal staat en het zorgaanbod op de behoeften in 
de samenleving is afgestemd. …. Het stimuleren van innovatie in alle vormen van zorg kan een 
antwoord bieden op de veranderende behoeften van de ouder wordende bevolking. Dankzij zorg 
op afstand en robotica kan elke hoogbejaarde met zorgnoden op maat worden geholpen en 
zijn/haar levenseinde thuisblijven. Innovatie zorgt voor een optimale zorg die ook betaalbaar is 
voor iedereen.” 

                                                 
9 Een mooi voorbeeld in de Sociale Economie is het “Light Guide System” in Beschutte werkplaats Mariasteen, 

zie http://mariasteen.be/nieuws/mariasteen-eerste-europese-bedrijf-met-light-guide-systems%C2%AE-op-de-

werkvloer  

http://mariasteen.be/nieuws/mariasteen-eerste-europese-bedrijf-met-light-guide-systems%C2%AE-op-de-werkvloer
http://mariasteen.be/nieuws/mariasteen-eerste-europese-bedrijf-met-light-guide-systems%C2%AE-op-de-werkvloer
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Op 16 juni 2017 werd de conceptnota “Startnota transitieprioriteit “zorg en samenleven in 2050” 
(2017, Vandeurzen, Gatz, Muyters) goedgekeurd.  
Het is evident dat de Belgische staatsstructuur met een voor de zorg gedeelde 
verantwoordelijkheid op Vlaams en federaal niveau, eerder als een rem dan wel als een 
katalysator werkt, bijvoorbeeld bij de afstemming van systemen voor informatie-uitwisseling en 
bij het bepalen van (de nood aan)  wijzigende beroepsprofielen. 
 
De innovatietrends waarrond het draait in de zorg van de toekomst  
Samenvatten wat er intussen allemaal aan vernieuwende technologie werd ontwikkeld in de 
zorg is haast onmogelijk. Anno 2017 nemen experts aan dat, sneller dan verwacht, de explosie 
van technologische innovaties aanleiding zal geven tot het ontstaan van nieuwe markten en 
verdienmodellen: “De impact van deze veranderingen zal disruptief zijn, de gevolgen ervan 
exponentieel i.p.v. lineair, zowel maatschappelijk als economisch en dit wereldwijd.” (In het 
Actieplan van Flanders Care 10) 
In wat volgt vatten we alle evoluties samen onder 4 grote noemers 

• Administratieve vereenvoudiging 
• Digitalisering van gegevensdeling  
• Zorg op afstand door telemonitoring en m-health 
• Technologische ondersteuning van medisch en paramedisch personeel 

 
Administratieve vereenvoudiging 
De inspanningen tot vereenvoudiging hebben als doel: standaardisatie, harmonisatie en 
maximale integratie van de systemen en formulieren die kunnen gebruikt worden én vermijding 
van dubbele registraties (principe van “only once”). Op de website van “e-gezondheid” vinden we 
20 actiepunten van de federale overheid rond zorgvernieuwing (zie  http://www.plan-
egezondheid.be/). Enkele voorbeelden:  

• het Elektronisch Medisch Dossier (= EMD: Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en 
de patiënt correct te informeren registreert elke huisartspraktijk medische gegevens in 
een EMD)  

• het elektronisch voorschrift (alle geneesmiddelenvoorschriften zouden in 2018 digitaal 
worden),  

• de invoering van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI),  
• inventarisatie en consolidatie van registers (inventariseren en consolideren van alle 

Belgische registers inzake gezondheid en gezondheidszorg). 
Eveneens onder de noemer van administratieve vereenvoudiging te brengen zijn applicaties voor 
het opvolgen van wachtlijsten, bijvoorbeeld in de ouderenzorg (zie bv. 
https://www.atendi.care/) . 
 
Digitalisering in de gegevensdeling  
Administratieve vereenvoudiging is nauw verweven met de digitalisering van de gegevensdeling. 
Daarbij spelen zich substantiële veranderingen af die voor alle spelers in de zorg (artsen, 
paramedici, apothekers, patiënten,…) verstrekkende gevolgen hebben. 
Naast het verplicht EMD moet er een EPD (= een met andere zorgverstrekkers gedeeld 
Elektronisch Patiëntendossier), een GFD (Gedeeld Farmaceutisch dossier= het gedeeld 
multidisciplinair medicatieschema), én het PHR komen (het Personal Health Record voor de 
cliënt, zie ook op www.patientconsent.be) 
Dit alles gaat echter gevoelig trager dan verwacht… Toch zijn deze platformen bijzonder 
belangrijk voor andere organisatorische processen die volop in evolutie zitten. Denken we 

                                                 
10 Flanders' Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de 

zorgkwaliteit door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. Zie 

https://www.flanderscare.be/over-ons  

http://www.plan-egezondheid.be/
http://www.plan-egezondheid.be/
https://www.atendi.care/
http://www.patientconsent.be/
https://www.flanderscare.be/over-ons
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daarbij aan de grootse hervormingen in de Eerstelijnszorg 11, waar gegevensdeling een conditio 
sine qua non wordt. In de beleidsvisie hieromtrent 12 lezen we het volgende: “De digitalisering 
kan hierin een grote rol spelen. Zo kan bijvoorbeeld door het invoeren van betrouwbare 
gegevens in het elektronisch patiëntendossier, de persoon met een zorgnood beschikken over 
(wetenschappelijk onderbouwde) informatie. Of kan de persoon met een zorgnood geïnformeerd 
worden over patiëntenverenigingen, activiteiten, … in de buurt.” 
Vormen van gegevensdeling die nu al gebruikt worden op de zorgvloer vinden we in systemen of 
software eigen aan (een groep van ) zorginstelling(en):  

• digitale communicatie via een “eZorg Communicatie Platform” met een “eZorg Logboek” 
voor wettelijke prestatieregistratie en gegevensdeling (Centrum voor Zorgtechnologie UA 
i.s.m. Landelijke thuiszorg)  

• tablets die verpleegkundigen/verzorgenden mee nemen naar thuissituaties (bij de meeste 
grote diensten voor Gezinszorg en Thuisverpleging),  

• intelligente oplossingen aan bed waarbij de software een prognose doet van wat de 
behandeling van patiënt vergt op basis van koppeling van dossiers: zie 
http://pridiktiv.care/. 

 
Tele-monitoring en M-health: zorg op afstand  
Meer en meer softwareprogramma’s en apps evolueren naar zorg op afstand, naar “digitale 
consultatie”. Voor patiënten kan dit betekenen dat ze daardoor minder op controle moeten naar 
het ziekenhuis. Deze toepassingen evolueren naar ‘Natural User Interfaces’ waarbij beweging en 
praten als communicatievorm gaat gelden, zowel voor arts, verpleegkundige, als voor de patiënt. 
Het gaat soms nog om eerste prototypes, waarvan de definitieve versie nog de nodige testen 
moet passeren. 
Enkele voorbeelden: 

• Apps:  
o Fibricheck (voor de registratie van Voorkamerfibrilatie, gecertifieerd),  
o EVapp (snellere interventie bij hartaanval door verwittiging EHBO-ers in 

omgeving) 
o Earfy (vertaalsoftware voor gebruik in normale context voor 

doven/slechthorenden),  
o Helpper (hulpbehoevenden die vrijwilligers zoeken, vrijwilligers die hun diensten 

aanbieden)  
o Epilepsie Alarmsystemen 
o ReShape -connected weegschaal:  voor diabetespatiënten (ter vervanging van 

kwartaalcontroles) 

• Wearables: polscomputers, slimme beha’s, slimme luiers, … die metingen doen ifv meten 
van bepaalde toestand van lichaam(sonderdelen) 

• Interactieve software: 
o BINGLI (voor-gesprek via chatbox ifv voorbereiding, efficiënter maken van bezoek 

aan arts) 
o Activ84health (hometrainer met scherm waarop de leefcontext van bejaarde)  
o Systemen voor gepersonaliseerde medicatietoediening 
o DLiveMED (applicatie die filmt tijdens operaties en tegelijk op een holografische 

wijze informatie over de patiënt kan tonen  Augmented Reality à la ‘google-
glass’) 

o AccuVein (applicatie die via een scanner aan Verpleegkundige toont waar aders 
lopen om sneller en juister te kunnen prikken) 

 

                                                 
11 Zie nota “Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen“ (2015), 
12 Presentatie “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”, 2017 

http://pridiktiv.care/
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Technologische assistentie van medisch en paramedisch personeel én patiënt 
Heel wat nieuwe ontwikkelingen die we onder de noemer robotica en domotica catalogeren zijn 
voor de zorgverlener complementair ten aanzien van de dagelijkse taken.  
Voorbeelden: 

• Robotica: Zorgrobot ‘Zora’ (aanleren van revalidatieoefeningen, animatie, … voor 
bejaarden, kinderen), mechanische robots die bedlegerige patiënten in en uit bed kunnen 
helpen, … 

• Domotica:  alarmsystemen, camera’s in thuissituaties, bed-detectie, valdetectie13, … 
In gans Europa bestaan er trouwens projecten binnen het “Active and assisted living 
programme” (ICT for ageing well). Dit is een onderzoeksprogramma dat projecten steunt die 
innovatieve ICT-gebaseerde oplossingen bieden voor oudere personen. Het combineren van 
ICT/technologie met sociale innovatie kan nieuwe (organisatie)vormen van dienstverlening aan 
ouderen, hun sociale netwerk en (in)formele zorgverleners opleveren. (zie op http://www.aal-
europe.eu/) 
 
En, hoe staat het met de kennis van deze innovaties bij werknemers ? 
We vonden hierover geen wetenschappelijk studies. Wel werd bij CRETECS (Onderzoeksgroep 
Zorgtechnologie verbonden aan VIVES-Hogeschool) een beperkte bevraging georganiseerd naar 
de kennis en de belemmerende factoren voor invoering van technologische zorgvernieuwing 
(Techno-logische zorg. Belemmerende factoren van zorgtechnologie in de langdurige zorg, 
Cretecs, september 2016). Daarvoor ondervroeg men via een online-vragenlijst 573 respondenten 
(werknemers uit de residentiële zorg, de thuiszorg en patiëntenorganisaties). Daaruit bleek (zie 
grafiek) dat men vooral vertrouwd was met begrippen als alarmsystemen en EPD. Wearables en 
tele-monitoring bleken minder bekend.  

 
Gevraagd naar wat de grootste obstakels zouden zijn voor de invoering van de toepassingen 
bleek het volgende (omgekeerd te lezen: laagste score=grootste hinderpaal): 

                                                 
13 Amerikaanse onderzoekers hebben een systeem ontwikkeld kan voorspellen of ouderen vallen. Camera’s 

houden bij hoe snel iemand loopt en hoe groot zijn stappen zijn. Een oudere heeft een grote kans om te vallen als 

hij zich 5 centimeter per seconde langzamer voortbeweegt dan normaal. 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
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De betaalbaarheid wordt in vraag gesteld, net als de mogelijkheden op menselijk contact en 
ethisch aspecten. Men vindt technologische vernieuwing vooral positief omdat het meer 
openheid onder personeel betekent, en een meerwaarde biedt in het zorgproces.  
 
Gevolgen op het vlak van tewerkstelling, job-inhoud en gevraagde competenties in de sector 
Uit de laatste grafiek leiden we af dat de respondenten de vraag met betrekking tot het 
‘arbeidsbesparend’ karakter van innovaties, eerder neutraal scoorden. Er zijn momenteel ook 
weinig aanwijzingen dat de technologische zorgvernieuwingen die we beschreven een groot 
effect zouden hebben op het aantal jobs in de sector. In theorie kan zorgrobot Zora of een 
chatsysteem als BINGLI een effect hebben op de inzet van het aantal kinesitherapeuten of artsen. 
Toch denken de meeste deskundigen niet dat het zo’n vaart zal lopen. Het gevoel leeft dat de 
technologie eerder een bondgenoot, een welkome helper is. Daarbij speelt de gedachte dat er, 
ondanks consultaties via apps of via computer, bij  patiënten nog altijd de behoefte is aan een 
face-to-face communicatie ter bevestiging van een boodschap, ter aanvulling,…  
In studies als deze van Frey&Osborne (“The future of employment”) die over het algemeen vrij 
pessimistisch waren over het weg-automatiseren van jobs in de VS,  stonden beroepen als 
‘mental health counselors’, Healthcare social workers’, dietitians, dentists, enz… dan ook bij het 
lijstje met een lage waarschijnlijkheid te verdwijnen!  
De taakinhoud zal voor vele werknemers echter wel degelijk veranderen. De meest evidente 
competenties waarvan men verwacht dat ze zullen wijzigen zijn: 

• De digitale geletterdheid: het mee zijn met de digitale evolutie in functie van de omgang 
met de vele, vaak intuïtief werkende apps, software en robots, voor zichzelf als 
werknemer, maar ook naar de patiënt toe om toelichting te geven 

• Communicatievaardigheden in functie van het gevoelig meer omgaan met andere 
zorgverstrekkers, mantelzorgers, patiënten en hun context. 

Bovendien zouden nieuwe beroepen als ‘zorgtechnieker’ of ‘zorgtechnoloog’ kunnen ontstaan. Bij 
VIVES-Hogeschool heeft men er zelfs al een professionele bacheloropleiding voor opgestart, 
hoewel de sector nog niet geneigd is een Beroepskwalificatiedossier voor op te maken (de 
afgestudeerden zouden eerder in kleine technologiebedrijfjes terecht komen). 
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En kan de sector zich voorbereiden?  
Zolang niet beter in kaart gebracht is welke applicaties effectief een brede toepassing zullen 
vinden, is het naar het personeel moeilijk voorbereiden. De ‘sense of urgency’ om specifiek rond 
de zorginnovaties die eraan komen te gaan opleiden is nog niet erg groot. In het eerste deel van 
dit artikel verwezen we al naar de vertraging die bijvoorbeeld heel het (noodzakelijke) luik van 
de gegevensdeling heeft opgelopen. Het in kaart brengen van de meer consistente evoluties en 
hun impact is dus primordiaal en wél dringend. 
Niettemin is er de bewustwording bij vele partners van een risico op een groter wordende 
digitale kloof (zowel bij werknemers als bij patiënten). Bij alle evoluties en mogelijke in te voeren 
applicaties is het duidelijk dat wie niet goed met tablets, smartphones, wearables … overweg 
kan, binnen de kortste keren als ‘digi-analfabeet’ zal bestempeld worden. 
Dit lijkt op dit moment de grootste uitdaging: hoe alle werknemers meekrijgen in de toepassing 
van zoveel technologisch geweld en in de vertaalslag ervan naar hun patiënten/cliënten. 
 
Luc Van Waes, 
Directeur VIVO vzw (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Sociale profit) 
Luc.van.waes@vivosocialprofit.org  
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