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2
Het Vlaams Parlement,

– gehoord de bespreking van de beleidsbrief Sociale Economie 2010-2011;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Freya Van den Bossche;
– gelet op de intenties van de Vlaamse Regering ter zake zoals geformuleerd in het
Vlaamse regeerakkoord;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° een billijk groeipad voor 2011 en volgende jaren (2012-2014) te plannen voor de
sociale economie met het oog op een duurzame werkgelegenheid van kwetsbare
groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
2° in dat groeipad voldoende aandacht voor de doorstroming van de sociale economie naar de reguliere economie in te bouwen op voorwaarde dat een terugkeergarantie in acht genomen wordt;
3° in de hervorming van de sociale economie te zorgen voor een onderlinge afstemming met de hervorming van de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen in het
kader van de tewerkstellingsmatrix en voor het wegnemen van de schotten tussen
die verschillende statuten;
4° in de hervorming van de sociale economie te zorgen voor afstemming met de federale en Europese regelgeving alsook te zorgen voor de nodige controle en handhaving op de besteding van de overheidssubsidies;
5° bij de uitwerking van een geïntegreerd beleidskader arbeidszorg voldoende aandacht te hebben voor die personen die na een arbeidszorgtraject niet of nog niet
kunnen doorstromen naar een baan in de reguliere of sociale economie, met duidelijke afspraken tussen de beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en Welzijn;
6° innovatie binnen de sociale economie te blijven ondersteunen en bevorderen om
maximaal in te spelen op maatschappelijke en individuele vragen en behoeften;
7° maatschappelijk verantwoord ondernemen in het ondernemerschap in Vlaanderen blijvend en gericht te stimuleren om ertoe te komen de Pact 2020-doelstelling
–namelijk het maatschappelijk verantwoord ondernemen algemeen te verspreiden
– te realiseren;
8° bij de vereenvoudiging van het regelgevende kader voor de sociale economie tot
twee pijlers – maatwerken en lokale diensteneconomie – bijzondere aandacht te
besteden aan de zwakste doelgroepen en verdringing te vermijden;
9° te zorgen voor een structurele verankering en diversificatie van Vlaamse klaverbladfinanciering voor bestaande en nieuwe lokale diensten binnen de belendende
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid;
10° te zorgen voor een verbreding van de maatregelen binnen het economische instrumentarium opdat ook ondernemingen in de sociale economie toegang zouden krijgen.
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