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Ondersteuningsmaatregelen voor maatwerkbedrijven - Stopzetting
Tijdens de coronacrisis konden de Vlaamse maatwerkbedrijven terugvallen op
ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid. In maart 2020 vaardigde de
Vlaamse Regering vijf maatregelen uit ter ondersteuning van de sociale economie, die
tegemoet kwamen aan de gevolgen van de coronapandemie (opschorting
doorstroomtrajecten, verlenging van de inschakelingstrajecten, opschorting van de regel
voor de 90 procent-invullingsgraad voor het contingent van 2020, opschorting van de
inhoudingen op de voorschotten,…).
Deze maatregelen moesten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven en de
tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen.
1.

Wat was de impact van het stopzetten van de ondersteuningsmaatregelen voor de
maatwerkbedrijven?

2.

Hoe evalueert de minister deze ondersteuningsmaatregelen?

3.

Hoe evalueren de maatwerkbedrijven deze maatregelen?

4.

Zat de minister samen met de maatwerkbedrijven over deze opschorting?

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 755 van 17 juni 2022
van ALLESSIA CLAES

1.

De vijf ondersteuningsmaatregelen die bij het begin van de COVID-crisis in maart 2020
voor de volledige sector van de Sociale Economie werden genomen, waren een eerste
snelle reactie op de COVID–crisis. Van bij de lancering was de tijdelijkheid, namelijk
voor de duur van de crisis, duidelijk. De stopzetting ervan in het voorjaar 2021 lag
dan ook binnen het verwachtingspatroon.

2.

De ondersteuningsmaatregelen waren een eerste snelle respons op de ontstane crisis.
Ze zorgde ervoor dat tijdelijk meer financiële ademruimte werd gecreëerd en dat een
aantal in de regelgeving opgenomen regels zoals de 90% invulling en de verplichting
tot opstart van de doorstroomtrajecten, dewelke praktisch onuitvoerbaar waren, ook
juridisch geschorst werden. Ze werden later gevolgd door bijkomende specifieke acties
gericht op de heropstart (beschermingsvergoeding) en het behoud van duurzame
tewerkstelling (aanpassingspremie). Het geheel van de genomen maatregelen was
voor de sector zeker een belangrijke hulp om in deze moeilijke omstandigheden,
steeds het behoud van de tewerkstelling van hun kwetsbare doelgroepwerknemers
voldoende te kunnen waarborgen.

3.

Alle maatregelen werden genomen in overleg met en op vraag van de sector. Tijdens
het hoogtepunt van de crisis zat het departement wekelijks samen met de
vertegenwoordigers van de sector. Hun vragen en bezorgdheden waren het
uitgangspunt bij het ontwikkelen van de genomen ondersteuningsmaatregelen.

4.

Binnen de sector van de Sociale Economie bestaan er structurele overlegmomenten
en nauwe samenwerkingen met de koepelorganisaties. Alle genomen acties, ook de
stopzetting van de opschorting, werden in overleg met de vertegenwoordigers van de
sector genomen.
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