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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:
1° het feit dat de arbeidsdeelname in Vlaanderen ver beneden de doelstelling van een
werkzaamheidsgraad van 70% blijft – waarbij vooral de geringe arbeidsdeelname
van allochtonen (44,5%), laaggeschoolden (52,5%) en personen met een arbeidshandicap (36,7%) gevolgd moet worden;
2° het feit dat elke werknemer die doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt plaats
vrijmaakt in de sociale economie voor werkzoekenden;
3° het feit dat voor sommige werkzoekenden of werknemers de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt te groot blijft;
4° de verschillende maatregelen die allochtonen als een prioritaire kansengroep
beschouwen;
5° het feit dat de huidige bevoegdheidsverdeling op het vlak van arbeidsmarktbeleid in
België leidt tot overlappingen en onduidelijkheden, hetgeen een performant arbeidsmarktbeleid op maat van de regio’s belemmert;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° extra inspanningen te leveren om de werkzaamheidsgraad te verhogen en minimaal
de 70%-norm na te streven;
2° in te zetten – waar mogelijk – op doorstroom van werknemers in de sociale economie naar een baan in de reguliere sector;
3° versneld te werken aan duurzame werkgelegenheidskansen voor die groep van mensen voor wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot is;
4° een werkgelegenheidsbeleid te voeren dat aan Vlaamse werkzoekenden dezelfde
kansen biedt als aan allochtone werkzoekenden, zonder enige vorm van positieve
discriminatie;
5° de federale overheid aan te sporen om de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid te bewerkstelligen.
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