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Begrippen en afkortingen
Arbeidszorg

Begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor
personen die niet meer of nog niet in het betaalde
economische of beschermde tewerkstellingscircuit
terechtkunnen.

Beschutte werkplaatsen

Werkplaatsen die een werkkader bieden dat is aangepast aan de noden van personen met een handicap die niet in staat zijn in het normale economische
circuit te werken.

DGW

Doelgroepwerknemer, dit is een persoon met een zo
grote afstand tot de arbeidsmarkt dat een gewone
betrekking in een regulier bedrijf geen – of niet onmiddellijk – een optie is.

Doelgroep

Categorie van personen die onder het toepassingsgebied van een maatregel valt.

EAD-beleid

Het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit.

IBO

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming

Invoegbedrijven

Ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een
duurzame tewerkstelling te garanderen, met aandacht voor opleiding en begeleiding, in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Kansengroepen

Categorieën van personen waarvan de werkzaamheidsgraad, zijnde het procentueel aandeel van de
personen uit de betrokken categorie op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die effectief werken, lager
ligt dan het gemiddelde bij de totale Vlaamse beroepsbevolking. Het beleid richt zich prioritair naar
kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden, personen met een arbeidshandicap, ouderen en allochtonen. De Vlaamse Regering kan, na advies van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de
nadere omschrijving van deze groepen wijzigen.

Lokale diensteneconomie

Diensten die duurzame tewerkstelling creëren voor
werkzoekenden die behoren tot de kansengroepen
op de arbeidsmarkt om aan lokale behoeften te beantwoorden. Tegelijkertijd creëren ze op een participatieve wijze een maatschappelijke meerwaarde
door het duurzaam ondernemen na te streven.

Maatwerkbedrijven

Naam van de opvolgers van de beschutte en sociale
werkplaatsen in het kader van het geplande eenheidsdecreet.

Meerwaardenbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september
2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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Omkaderingspersoneel

Personeelsleden die de individuele begeleiding van
doelgroepwerknemers op de werkvloer verzorgen.
Bepaalde werkgevers uit de sociale economie kunnen subsidies voor omkaderingspersoneel krijgen
als ze doelgroepwerknemers tewerkstellen.

RESOC

Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité.
Juridisch wordt dit overlegcomité geregeld door het
decreet van 7 mei 2004 en het uitvoeringsbesluit van
22 oktober 2004. Het bestaat uit vertegenwoordigers
van werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en
het provinciebestuur.

Sociale economie

Deze term slaat op een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden
vooropstellen en daarbij de volgende basisprincipes
respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid.
Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de kwaliteit
van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in, met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.

Sociale werkplaatsen

Erkende initiatieven die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen met werkgelegenheid voor zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde
werkomgeving.

Startcentrum

Centrum opgericht met als doel bedrijfsinitiatieven
binnen de sociale economie te stimuleren. Ze helpen toekomstige ondernemers hun bedrijfsideeën
vorm te geven, moedigen hen aan kansengroepen
duurzaam werk te verschaffen en begeleiden hen
om stap voor stap de ideeën van het maatschappelijk verantwoord ondernemen te implementeren in de
bedrijfsvoering.

Tewerkstellingsprojecten

Initiatieven waarin werkzoekenden worden tewerkgesteld en voor wie de promotor een loonsubsidie
ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om werkervaringsprojecten (wep-plus), sociale werkplaatsen, arbeidszorg, beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, projecten lokale diensteneconomie en buitenschoolse
kinderopvang.

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

VIZO

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

VOMEC

Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie

VOSEC

Vlaams Overleg Sociale Economie: overlegplatform
voor ondernemingen, organisaties en deskundigen
uit de sociale economie. VOSEC is de organisatie
die de erkenning als VOMEC heeft gekregen.

VSAWSE

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie
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Werkervaringsprojecten
(Wep-plus)

Tewerkstellingsprogramma waarbij aan de werknemers via een beperkte periode van werkervaring de
nodige bagage wordt gegeven om (opnieuw) de stap
naar een betrekking in het gewone bedrijfsleven te
zetten. De tewerkstelling moet een brug vormen
tussen een periode van werkloosheid en een nieuwe
periode van tewerkstelling binnen het normale economische circuit.
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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft de begeleidingsmaatregelen onderzocht die zijn
bedoeld om de tewerkstelling van kansengroepen te bevorderen.
Daarbij heeft het vastgesteld dat door de veelheid en verscheidenheid
aan tewerkstellingsmaatregelen en begeleidingsvormen een ondoorzichtige praktijk is ontstaan. Het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende actoren samenwerken, welke hun specifieke taken zijn en of er objectieve normen zijn om de versnipperde en gediversifieerde aanpak te
rechtvaardigen. Het Rekenhof is van oordeel dat de doelmatigheid van
de organisatie van de begeleide tewerkstelling kan verbeterd worden.
Verder acht het Rekenhof de begeleidingsmaatregelen onvoldoende
afgestemd op de specifieke behoeften van de doelgroepwerkgevers en
-werknemers. De verantwoording van de financiële middelen is kwalitatief nog niet optimaal en de informatie aan het Vlaams Parlement maakt
het niet mogelijk het beleid inzake begeleide tewerkstelling op zijn effecten te beoordelen of gericht bij te sturen.
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Samenvatting
De begeleide tewerkstelling van kansengroepen wordt gekenmerkt door
een complex geheel van tewerkstellingsmaatregelen en begeleidingsvormen. De begeleiding wordt verleend aan bedrijven via ondersteuningsstructuren en aan doelgroepwerknemers via de VDAB en via omkaderingspersoneel. Het departement Werk en Sociale Economie staat
in voor de aansturing van de begeleidingsmaatregelen; het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat in voor de
opvolging en subsidiëring.ervan.
Organisatie
Begeleide tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie valt
onder de bevoegdheid van twee ministers: de minister van Sociale Economie en de minister van Werk.
De beleidsteksten van de minister van Werk bevatten een consistente
visie en concrete initiatieven ten aanzien van de tewerkstelling van kansengroepen. Het beleid van de minister van Sociale Economie richt zich
vooral op de rationalisering en vereenvoudiging van de sector. De beleidsnota Sociale Economie 2004-2009 bevat niet expliciet een beleidsvisie of concrete initiatieven die specifiek zijn gericht op de begeleide
tewerkstelling van kansengroepen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende
een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie (verder: meerwaardenbesluit) vormt nog steeds de basis voor
de ondersteuningsinstrumenten voor de sociale economie. Zowel het
besluit zelf als zijn wijzigingsbesluiten werden met terugwerkende kracht
ingevoerd. Dat geldt in belangrijke mate ook voor de andere relevante
regelgeving in de sociale economie. De begeleidingsmaatregelen zijn
geformuleerd vanuit diverse invalshoeken en gaandeweg uitgegroeid tot
een ondoorzichtig geheel.
Sinds 1 april 2006 is een reorganisatie van de bevoegdheden aan de
gang. Er wordt hierbij niet gedacht aan een eenheidsdecreet voor de
tewerkstelling van kansengroepen, maar aan afzonderlijke decreten.
Het subsidieagentschap en het departement stellen dat er nood is aan
een gediversifieerde aanpak per werkvorm door de specificiteit van de
doelgroep enerzijds en de organisaties anderzijds gelinkt aan de Europese en federale context waarbinnen deze maatregelen uitgevoerd
moeten worden.
Als IVA valt het subsidieagentschap onder het hiërarchisch gezag van
de minister van Sociale Economie en de minister van Werk, die het
aansturen via een beheersovereenkomst. De eerste twee doelstellingen
in deze beheersovereenkomst zijn van een hoog abstractieniveau. De
recente opmaak van een meerjarenondernemingsplan concretiseert
gedeeltelijk deze doelen, maar nog niet alle indicatoren zijn meetbaar
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opgesteld. Voor de toezichtsfunctie van het departement is de informatie onvoldoende toegankelijk. Het monitoringsysteem van het subsidieagentschap is overigens nog niet volledig geautomatiseerd.
Er zijn heel wat actoren in de sociale economie die begeleiding aanbieden. De ondersteuningsstructuren zijn door het subsidieagentschap en
door de Vlaamse Regering erkende partners die bedrijven begeleiden
bij hun groei in de sociale economie en bij de duurzame tewerkstelling
van kansengroepen. De erkende structuren zijn de startcentra, de adviesbureaus en de doorlichtingsteams. Daarnaast verzorgt omkaderingspersoneel de individuele begeleiding van de doelgroepwerknemers
op de werkvloer. De begeleiding door de VDAB in de vorm van jobcoaching en inschakelingscoaching situeert zich tussen bovengenoemde
vormen.
De startcentra adviseren bedrijven bij de opstart en erkenning als onderneming in de sociale economie. Ze zijn door de Vlaamse overheid
verplicht de vorm van een handelsvennootschap aan te nemen. De opdrachten van de startcentra zijn algemeen omschreven en daardoor
moeilijk toetsbaar. Om de kwaliteit van de adviezen te verhogen, heeft
de minister outputindicatoren geformuleerd. Deze waren kwalitatief onvoldoende om de uitvoering van het beleid te garanderen. Daarom
wordt vanaf 2008 een gedeeltelijke resultaatfinanciering ingevoerd.
Tot nu toe zijn dertien startcentra erkend. De erkenningsprocedure
steunt op elf criteria. In de erkenning weegt de juridische, financiële en
logistieke begeleiding echter het zwaarst door. Specifieke vaardigheden
die verband houden met de sector of met kansengroepen worden onvoldoende gevalideerd. De erkenning behelst een complexe procedure:
de aanvraag wordt voorgelegd aan het RESOC en aan het doorlichtingsteam, alsook aan een adviescommissie. Deze procedure is niet vrij
van risico‟s op belangenvermenging, aangezien het doorlichtingsteam
bestaat uit drie adviesbureaus, die op vlak van bedrijfsadvies kunnen
concurreren met startcentra.
Adviesbureaus geven advies aan bedrijven in de sociale economie en
voeren haalbaarheidstudies uit. De adviezen zijn vooral van algemene
bedrijfseconomische aard en weinig toegespitst op de begeleiding van
kansengroepen in de sociale economie. In Vlaanderen zijn er vijf adviesbureaus erkend. De erkenningsvoorwaarden blijken soms complex,
moeilijk werkbaar en voor interpretatie vatbaar.
Het subsidieagentschap ziet toe op de werking van de adviesbureaus,
maar de meeste aandacht gaat naar de formele toetsing van de criteria
en de documenten. Het agentschap toont zich weinig kritisch ten aanzien van de verantwoordingsdocumenten en neemt onvoldoende initiatieven om de begeleiding van de adviesbureaus meer doelgericht te
sturen. Uit dossieronderzoek bleek dat alle opdrachten in 2006 zijn gegaan naar de drie adviesbureaus van het doorlichtingsteam dat de beslissingen van de minister over de adviesopdrachten voorbereidt.
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Doorlichtingsteams lichten startcentra en invoegbedrijven en -afdelingen
door en adviseren de adviescommissie. In de praktijk is er maar één
doorlichtingsteam erkend, dat uitsluitend doorlichtingen uitvoert op
vraag van het subsidieagentschap. Het heeft eerder een controletaak
die het agentschap in principe zelf kan uitvoeren. Daarom stellen het
departement en het subsidieagentschap in een interne nota voor het
doorlichtingsteam op te heffen en de taken ervan toe te vertrouwen aan
het subsidieagentschap.
Dossieronderzoek toont aan dat het doorlichtingsteam zijn opdrachten
correct en grondig uitvoert. In de praktijk worden ze niet door het hele
team uitgevoerd, maar door één van de drie adviesbureaus, met een
tweede bureau als back-up. De gebruikelijke vergoeding van 2.000 EUR
per advies gaat echter alleen naar de eerste lezer, niet naar de back-up.
Daarom krijgen de adviesbureaus sinds 1 december 2006 gezamenlijk
een extra vergoeding van 33.000 EUR per jaar voor loon- en werkingskosten als basisfinanciering. Aangezien de oorspronkelijke prijsbepaling
van 2.000 EUR gold voor een advies van het doorlichtingsteam en niet
voor een advies van 1 bureau, gaat het hier feitelijk om een vorm van
bijkomende subsidiëring.
Het subsidieagentschap controleert de verantwoordingsstukken van het
doorlichtingsteam, maar bewaakt onvoldoende de kwaliteit van de geleverde prestaties. Het doorlichtingsteam stelt zijn onderzoeksgegevens
niet elektronisch ter beschikking van het agentschap voor monitoringdoeleinden.
Omkaderingspersoneel ondersteunt de doelgroepwerknemers op de
werkvloer. Dit behelst zowel daadwerkelijke begeleiding als hulp bij bedrijfsvoering. Op hoeveel omkaderingspersoneel de werkgever recht
heeft, hangt af van de werkvorm en reflecteert niet noodzakelijk de behoefte aan begeleiding van de werknemers. Invoegbedrijven hebben
geen recht op omkaderingspersoneel. Bovendien wordt omkaderingspersoneel vaak structureel tewerkgesteld in gesco-statuten. Door gebrek aan specificaties over de nodige vakbekwaamheid is deze niet
steeds gegarandeerd.
Het subsidieagentschap en het departement hebben onvoldoende inzicht in de aard, de omvang en de resultaten van de begeleiding op de
werkvloer, aangezien voor de meeste werkgevers geen rapporteringsof verantwoordingsverplichtingen bestaan. Er is nooit systematisch onderzoek naar gedaan, noch door het subsidieagentschap, noch door de
sociaalrechtelijke inspectie of het departement.
Ook de VDAB speelt een rol in de begeleide tewerkstelling. De dienst
staat in voor trajectbegeleiding van de doelgroepwerknemers
- waaronder begeleiding naar werk wordt verstaan en niet op het werk en ondersteunt hen in de vorm van financiële tegemoetkomingen. Daarnaast worden VDAB- job- en inschakelingscoaches ingezet voor individuele begeleiding op het werk. Inschakelingscoaching is gericht op invoegbedrijven (die geen recht hebben op omkaderingspersoneel) en
heeft een uitgebreidere doelgroep dan jobcoaching.
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Inschakelingscoaching wordt in de praktijk uitbesteed aan twee
externe partners, wat de organisatie nodeloos ingewikkeld maakt.
Afstemming op de doelgroepen
De werkgevers die kansengroepen met ondersteuning tewerkstellen
(beschutte en sociale werkplaatsen, invoeg- en werkervaringsbedrijven
en lokale dienstenbedrijven) moeten worden erkend als werkvorm in de
sociale economie. De erkenningsprocedures zijn echter niet voor alle
werkgevers gelijklopend, ook al stellen ze vergelijkbare doelgroepwerknemers tewerk. Bovendien bevatten ze een aantal voorwaarden die
los staan van de ondersteuningsbehoeften van de betrokken werknemers. De subsidies voor ondersteuning verplichten de werkgevers niet
altijd om doelgroepwerknemers aan te werven. Ook wat betreft begeleiding op de werkvloer zijn de verplichtingen voor de diverse werkvormen
verschillend. Ook de uitvoerbaarheid van die verplichtingen en de opvolging ervan door het subsidieagentschap zijn niet altijd gegarandeerd.
Welke doelgroepwerknemers met de begeleide tewerkstellingsmaatregelen worden beoogd, is niet altijd duidelijk. Behalve de inschrijving als
werkzoekende bij de VDAB betreffen de voorwaarden voor doelgroepwerknemers meestal de duur van inactiviteit of werkloosheid, al dan niet
gekoppeld aan het recht op een werkloosheidsuitkering of een leefloon,
de leeftijd of de scholingsgraad. Die voorwaarden, die voor de diverse
werkvormen verschillend zijn, zijn niet uniform. De subsidiëringsvoorwaarden voor doelgroepwerknemers en werkvormen staan los van de
maatregelen voor de kansengroepen uit het diversiteitsdecreet.
Het Rekenhof ging na of het subsidieagentschap en het departement de
gesubsidieerde begeleiding opvolgen en verantwoorden. Uit het addendum bij de beheersovereenkomst 2007-2010 blijkt dat het agentschap
de nodige gegevens bezorgt aan de minister. De gegevens zijn afkomstig uit diverse databanken die nog onvoldoende zijn geïntegreerd.
Over de doelgroepwerknemers bevat de databank van het subsidieagentschap alleen de gegevens die nodig zijn om betalingen te kunnen
uitvoeren. Gegevens over bijvoorbeeld de scholing, allochtone afkomst,
arbeidshandicap of leeftijd worden door de VDAB beheerd.
Ook van de gesubsidieerde werkgevers, de begeleiding door ondersteuningsstructuren en omkaderingspersoneel houdt het agentschap
onvoldoende systematisch gegevens bij. Wat het doelbereik betreft,
formuleert de beheersovereenkomst alleen een operationele doelstelling
voor de begeleiding van werkgevers door de ondersteuningsstructuren.
In welke mate de begeleiding op de werkvloer bijdraagt tot de doorstroming van werknemers naar het normale economische circuit, kan met
het huidige beheer niet worden bepaald.
Het Rekenhof heeft een reconstructie gemaakt van het aantal doelgroepwerknemers die het agentschap in 2006 heeft gesubsidieerd en
van de uitstroom van de werknemers. Het heeft vastgesteld dat aan de
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minister en het parlement licht vertekende tewerkstellingscijfers werden
bezorgd omdat de statistieken steunen op de registraties in het databestand en niet op de werkelijke personen.
Van de 6.682 werknemers die op 1 januari 2006 in dienst waren in de
gesubsidieerde tewerkstelling, stroomden 1.872 personen (28,0%) uit
de werkloosheid en 1.517 (22,7%) naar werk. Van de 12.085 werknemers die in de loop van 2006 in dienst waren (personen in dienst op
1 januari 2006 plus nieuwe aanwervingen) waren er nog 7.894 of 65,3%
in dienst op 1 januari 2007. 2.613 (21,6%) verdwenen uit de werkloosheid en 2.119 (17,5%) vonden werk. Er zijn geen gegevens beschikbaar
over de aard van de doorstroming. Het is dan ook onmogelijk te achterhalen of de werknemers die uitstroomden naar werk aan de slag zijn
gegaan in het normale economische circuit of in een andere gesubsidieerde werkvorm.

Financiële middelen
Voor de begeleide tewerkstelling is nog nooit een globale behoeftemeting en -analyse uitgevoerd. Een geïntegreerd systeem om het budget op te volgen en de behoeften te meten is momenteel nog niet operationeel. In afwachting hiervan wordt ieder deelbudget afzonderlijk opgevolgd. Concreet stelt het subsidieagentschap bij het begin van een begrotingsjaar voor alle basisallocaties overzichtfiches (in Word) op, waarop het totale beschikbare krediet, de totaliteit van de vastleggingen, de
totaliteit van de ordonnanceringen en het openstaande krediet worden
vermeld. Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen het agentschap en het kabinet. Op die manier blijven de noden binnen de sector
tot op zekere hoogte in beeld.
Wat de algemene uitgavenbegroting betreft, levert het agentschap een
raming van de budgettaire behoefte aan het kabinet. De raming wordt
opgemaakt volgens het volgende vaste stramien: het gemiddelde van
vorig jaar vermeerderd met een groeipad en een index. In de toekomst
zal ook het meerjarenondernemingsplan als werkdocument dienen voor
de begrotingsbesprekingen.
De beleidsdocumenten bevatten alleen algemene informatie over begeleide tewerkstelling. Uit de basisallocaties van het beleidsdomein Werk
en Sociale Economie blijkt dat de middelen voor begeleiding van de
kansengroepen verspreid zitten over diverse instellingen. Het agentschap heeft handmatig, vanuit meerdere databanken, een overzicht van
de middelen voor begeleide tewerkstelling uit de begroting samengesteld. Daaruit bleek dat de begeleide tewerkstelling in 2007 goed was
voor een totaalsubsidiebedrag van ongeveer 42,7 miljoen EUR, wat
overeenkomt met 14% van het totale budget voor de sociale economie.
Het budget voor de ondersteuningsstructuren uit basisallocatie 43.02
bedroeg voor 2006 1.609.178,81 EUR. Daarvan slorpen de startcentra
87% op. De adviesbureaus namen 5% en het doorlichtingsteam 8% van
dat totaalbudget in.
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Inleiding
Onderzoeksdomein en -methode

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de begeleidingsmaatregelen die zijn bedoeld om de tewerkstelling van kansengroepen
te bevorderen. De begeleiding wordt verleend aan bedrijven via ondersteuningsstructuren en aan doelgroepwerknemers via de VDAB en via
omkaderingspersoneel. Deze maatregelen situeren zich binnen een
complex samenspel van Vlaamse, federale en Europese regelgeving.
De Vlaamse maatregelen om kansengroepen aan werk te helpen en die
gecoördineerd worden door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie vat het Rekenhof samen met de term „begeleide
tewerkstelling van kansengroepen‟.
De subsidiëring van de begeleide tewerkstelling is sinds 1 april 2006 in
handen van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie (verder subsidieagentschap genoemd), een IVA zonder
rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
De monitoring toonde aan dat de begeleide tewerkstelling wordt gekenmerkt door een veelheid en verscheidenheid aan maatregelen en vor1
men( ). Het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende actoren samenwerken, welke hun specifieke taken zijn en of er objectieve normen zijn
die de gediversifieerde aanpak rechtvaardigen. De eerste doelstelling
van het onderzoek bestond er dan ook in de verschillende begeleidingsvormen in de sociale economie in kaart te brengen. De finale bedoeling
was aanbevelingen te formuleren die zijn gericht op een transparante en
doelmatige organisatie en aansturing van de begeleiding.
Het Rekenhof ging uit van de volgende onderzoeksvragen:


Is de begeleide tewerkstelling doelmatig georganiseerd?



Is de begeleide tewerkstelling afgestemd op de doelgroepen?



Zijn de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de begeleide
tewerkstelling deugdelijk vastgelegd en onderbouwd?



Is de verantwoording over de begeleide tewerkstelling toereikend?

Als globale normen voor de beoordeling van de organisatie en de doelmatige werking van de begeleide tewerkstelling golden de criteria in de
toepasselijke regelgeving, beheersovereenkomsten en beleidsdocumenten, zoals de beleidsnota‟s 2004-2009 en de beleidsbrieven voor sociale
economie en werk en de beginselen van behoorlijk bestuur(2)
1

2

Om die reden werd op 2 december 2005 een motie van aanbeveling goedgekeurd
in de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement. Daarin werd o.a. gevraagd werk te maken van de kwaliteitsbewaking van
de maatregelen, onder meer door een monitoringinstrument te ontwikkelen met het
oog op effectiviteitsmeting.
Opdebeek I., M. Van Damme, e.a., Beginselen van behoorlijk bestuur. Administratieve rechtsbibliotheek, Die Keure, 2006.
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Methodologisch steunt het onderzoek voor de beschrijvende gedeelten
vooral op inhoudsanalyses van beleidsdocumenten en interne documenten van de verschillende administraties. Ook de subsidievoorwaarden
waaraan doelgroepwerknemers en werkgevers moeten voldoen, werden
geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de structuur en de doelgerichtheid van de maatregelen. Daarnaast werden een aantal sleutelfiguren uit het subsidieagentschap geïnterviewd. Het dossieronderzoek
toetste de verantwoordingsdocumenten en verslagen van de actoren
(bv. de erkenningsdossiers van startcentra en adviesbureaus, de jaarverslagen van de startcentra, de adviesdossiers van de adviesbureaus
en de verantwoordingsstukken van de doorlichtingsteams en het omkaderingspersoneel). De budgettaire gegevens zijn afkomstig uit de begroting of van het subsidieagentschap. Daarbij werden de – op het ogenblik
van het onderzoek - recentste volledige gegevens gebruikt, namelijk die
van 2006.
Verder in deze inleiding worden de onderzochte actoren toegelicht en in
de lijst met begrippen en afkortingen wordt elementair vakjargon toegelicht. Hoofdstuk 2 behandelt de organisatie van de begeleide tewerkstelling vanuit het perspectief van de betrokken actoren: het beleid, het
subsidieagentschap en de actoren op het terrein. Hoofdstuk 3 beschrijft
en beoordeelt de afstemming van de begeleiding op de doelgroepen:
welke begeleiding en ondersteuning genieten de werkgevers en doelgroepwerknemers en onder welke voorwaarden? Hoofdstuk 4 behandelt
de onderbouwing en vaststelling van de middelen in de begroting. De
onderzoeksvraag over de verantwoording van de bestede middelen
loopt doorheen alle hoofdstukken omdat verantwoording het gevolg is
van transparantie gedurende de volledige beleidscyclus. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten respectievelijk de algemene conclusies en de aanbevelingen.
Het Rekenhof kondigde het onderzoek op 23 mei 2006 aan. Het legde
de onderzoeksresultaten op 9 juli 2008 voor aan het departement Werk
en Sociale Economie, het subsidieagentschap en de VDAB. De VDAB
antwoordde op 30 juli 2008. Van het departement en het subsidieagentschap ontving het Rekenhof een gezamenlijk antwoord op 15 september
2008. Op 6 november 2008 vond in dit kader nog een onderhoud plaats
met ambtenaren van het departement, het subsidieagentschap en de
VDAB. In het kader van dit onderhoud werden bijkomende stukken opgevraagd. Na aanpassing van het voorontwerp van verslag werd op 10
maart 2009 het ontwerp van verslag bezorgd aan de twee bevoegde
ministers, namelijk de minister van Sociale Economie en de minister van
Werk. Zij hebben respectievelijk op 10 en 14 april 2009 geantwoord.
Hun antwoorden worden samengevat in hoofdstuk 7 en integraal opgenomen in bijlagen 8 en 9. Bovendien is hun reactie en nieuw aangebrachte informatie, waar nodig, verwerkt in dit verslag.
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Overzicht van de actoren

Bij de begeleide tewerkstelling in de sociale economie zijn diverse
actoren betrokken, die hieronder worden geschetst.


Het beleid wordt bepaald door de minister van Sociale Economie voor wat betreft de maatregelen binnen de sociale economie en de minister van Werk voor wat betreft de trajectbegeleiding van werkzoekenden.



Voor de organisatie en de uitvoering van het beleid zijn het departement, het subsidieagentschap en de VDAB verantwoordelijk.



Op operationeel niveau zijn er enerzijds actoren die begeleiding
aanbieden aan de organisaties in de sociale economie, met
name de ondersteuningsstructuren (adviesbureaus, startcentra
en doorlichtingsteams), alsook de job- en (deels) de inschakelingscoaches van de VDAB. Anderzijds zijn er actoren die begeleiding genieten, met name werkgevers (beschutte en sociale
werkplaatsen, werkervarings- en invoegbedrijven en lokale
dienstenbedrijven), maar ook werknemers uit de kansengroepen.
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Minister van Werk
Minister van Sociale Economie

Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie

Departement
Beleid en inspectie

VDAB

Staf (Begroting, ICT, Communicatie)
Tewerkstelling en Sociale Economie

Overheidsaanbod aan ondersteuning

Omkaderingspersoneel +
Jobcoaches (vdab)

Ondersteuningsstructuren

Beschutte Werkplaatsen

Werknemers

Sociale Werkplaatsen

Werknemers

Lokale diensteneconomie

Werknemers

Werkervaringsbedrijven

Werknemers

5 Adviesbureaus

13 Startcentra

*
1 Doorlichtingsteam

Inschakelingscoaches
(vdab)

*
Invoegbedrijven

Werknemers

Ondersteunde klanten
* Het doorlichtingsteam komt tussen bij de erkenning van de startcentra en licht in opdracht
van het subsidieagentschap driejaarlijks de invoegbedrijven door

Actoren die begeleiding aanbieden
De job- en inschakelingscoaches van de VDAB en het omkaderingspersoneel verzorgen individuele begeleiding van de doelgroepwerknemers op de werkvloer van ondernemingen in de sociale economie(3). Werkgevers uit de sociale economie kunnen subsidies voor omkaderingspersoneel krijgen als ze bepaalde doelgroepwerknemers tewerkstellen.

3

De rol van de VDAB in de begeleide tewerkstelling wordt in deze audit beschreven
voor zover ze raakvlakken vertoont met het onderzoeksonderwerp en het subsidieagentschap.
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De ondersteuningsstructuren zijn door het subsidieagentschap en
door de Vlaamse Regering erkend om doelgroepwerknemers zelf te
begeleiden of bedrijven te begeleiden bij hun groei in de sociale
economie en bij de duurzame tewerkstelling van kansengroepen.
Het meerwaardenbesluit heeft startcentra, adviesbureaus en doorlichtingsteams erkend als ondersteuningsstructuren.


De dertien startcentra zijn vennootschappen die diensten, zoals
bedrijfsbegeleiding, verlenen. Ze adviseren bedrijven bij de opstart en erkenning als invoegbedrijf in de sociale economie. Ze
adviseren ook invoegafdelingen, beschutte en sociale werkplaatsen en initiatieven in de lokale diensteneconomie.



De vijf adviesbureaus geven bedrijfsadvies en voeren haalbaarheidstudies uit bij bedrijven in de sociale economie.



Doorlichtingsteams lichten startcentra en invoegbedrijven door
en adviseren ze bij erkennings- en uitbreidingsaanvragen van
die bedrijven. In de praktijk is één doorlichtingsteam erkend, dat
is samengesteld uit drie ervaren adviesbureaus en dat alleen
doorlichtingen van startcentra uitvoert op vraag van het subsidieagentschap.

Actoren die begeleiding genieten
Het kansenbeleid richt zich vooral op mensen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, met name allochtonen, langdurig
werklozen, kortgeschoolden, ouderen en personen met een arbeidshandicap. De begeleide doelgroepwerknemers zijn de personen met een zo grote afstand tot de arbeidsmarkt dat een gewone
betrekking in een regulier bedrijf geen of niet onmiddellijk een optie
is.
Met de sociale tewerkstelling, ook sociale inschakelingseconomie(4)
genoemd, heeft de overheid de tewerkstelling van kansengroepen
op de arbeidsmarkt willen promoten(5). Aan werkgeverszijde bestrijkt de sociale economie een ruim spectrum van bedrijven(6) die
4
5

6

NICAISE I., Sociale inschakelingseconomie – sociale tewerkstelling, in: Welzijnsgids, Afl. 30 (maart 2001), Antwerpen: Kluwer, afl. 39, 2001, p.57-78
Van Trier, W., „Waarheen met de sociale economie?‟, in: OVER-WERK Tijdschrift
van het Steunpunt WAV, 2006, nr. 3, p.31-39.
Van den Broeck, G. en I. Vanhoren, De sociale economie wil groeien. Marktniches
en groeipotentieel voor de sociale economie in Vlaanderen, VIONA-onderzoek
2005-2006, HIVA-K.U.Leuven.
De Smet, S., K. Van Laerren, M. Standaert, A. Heene en D. Deschoolmeester,
Managementinstrumenten voor de sociale economie. Gent: Academia Press,
2004.
De beleidsnota 2004-2009 van de minister van Sociale Economie, Stuk 95 (20042009) – Nr. 1, neemt de definitie op van het Vlaams Overleg Sociale Economie
(VOSEC): een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en
hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal,
democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit
en duurzaamheid. … De sociale economie omvat een veelheid van initiatieven,
waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, erkende adviesbureaus
in de sociale economie, de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, buurt- en nabijheidsdiensten, ….
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door de Vlaamse overheid als werkvorm in de sociale economie zijn
erkend. De sociale economie in ruime zin omvat zowel de sociale
economie, de sociale inschakelingseconomie als de meerwaardeneconomie(7)‟.
Het bereik van deze audit is beperkt tot de werkgevers bij wie de
tewerkstelling van kansengroepen prioritair is(8).


Beschutte werkplaatsen zijn sinds 1964 opgericht om personen met
een handicap tewerk te stellen. Sinds 1 april 2006 zijn ze vanuit
Welzijn overgeheveld naar Werk en Sociale Economie.



Sociale werkplaatsen zijn in 1994 gestart om zinvolle beschermde
tewerkstelling aan te bieden aan moeilijk bemiddelbare personen
met een arbeidshandicap.



De lokale diensteneconomie, voorheen buurt- en nabijheidsdiensten,
is vooral bedoeld om werkgelegenheid te creëren die beantwoordt
aan lokale behoeften.



Invoegbedrijven zijn bedrijven die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen en bereid zijn kansengroepen een
duurzame tewerkstelling te garanderen. Ze worden daarvoor in de
tijd beperkt gesubsidieerd.



Werkervaringsbedrijven (wep-plus) zijn organisaties die langdurig
werkzoekenden een tijdelijke, gesubsidieerde werkervaring aanbie9
den( ).

Arbeidszorg valt buiten het kader van dit onderzoek: het betreft immers
een niet-betaalde arbeidsmatige dagbesteding(10) die veeleer onder
zorg dan onder arbeid thuishoort, ook al wordt het als een vorm van
arbeid voor de zwakste groepen beschouwd en ondergebracht bij de
sociale werkplaatsen. Ten slotte maken ook activiteitencoöperaties en
11
financiële ondersteuningsstructuren zoals Trividend( ) geen deel uit van
het onderzoek.

7
8
9

10

11

De site van het subsidieagentschap vermeldt ook de solidaire economie.
De specifieke kenmerken van de werkgevers worden beschreven in 3.1.
Wep-plus valt formeel niet onder de sociale economie, maar onder de reguliere
economie. In de praktijk is werkervaring niet exclusief maar wel prioritair gericht op
kansengroepen. Aldus worden de werkervaringsbedrijven vanuit het perspectief
van begeleide tewerkstelling van kansengroepen toch opgenomen in deze audit.
Ook de VDAB wordt gestuurd in de richting van een oververtegenwoordiging van
kansengroepen.
Hedebouw, G. en N. Houtmeyers, Arbeidsmatige dagbesteding van personen met
een handicap in dagcentra, tehuizen niet-werkenden en het beschermd wonen,
2006.
Het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.
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Organisatie

Bij de organisatie van begeleide tewerkstelling zijn verschillende actoren
betrokken. Op beleidsniveau speelt de afstemming tussen de bevoegde
ministers, het departement en het Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie. Op operationeel niveau speelt de VDAB
een rol en coördineert het subsidieagentschap de taken van de partners
op het terrein – met name de ondersteuningsstructuren en het omkaderingspersoneel, de werkgevers en de doelgroepwerknemers - en volgt
ze op.
Een degelijke organisatie veronderstelt dat er een duidelijke beleidsvisie
bestaat over de begeleide tewerkstelling. Dat moet blijken uit de regelgeving en uit de beleidsdocumenten van de bevoegde ministers. Bovendien moet de samenwerking tussen het subsidieagentschap, het
departement en de actoren die begeleiding aanbieden worden opgevolgd en beheerst:


Hun opdracht moet duidelijk zijn omschreven.



De erkennings- en subsidieprocedures moeten doelgericht en
efficiënt zijn georganiseerd.



De te leveren diensten of producten – in dit geval de begeleiding –
moeten kwalitatief en kwantitatief zijn omschreven in bindende afspraken met de externe actoren. Ook de overleg- en rapporteringsprocedures moeten worden vastgelegd.



Het subsidieagentschap en het departement moeten erop toezien
dat zijzelf en de externe actoren aan alle normen voldoen en moeten
daarover verantwoording afleggen aan de minister en het parlement.

2.1

Beleid

De begeleide tewerkstelling van kansengroepen valt in de praktijk onder
de bevoegdheid van de minister van Sociale Economie en de minister
van Werk. Het departement Werk en Sociale economie en het subsidieagentschap ressorteren onder beide ministers voor wat betreft hun respectievelijke bevoegdheden. De VDAB ressorteert onder de minister
van Werk.


Het departement Werk en Sociale Economie is belast met de beleidsvoorbereiding, de beleidscoördinatie, de monitoring en de beleidsevaluatie.



De opdracht van het subsidieagentschap bij begeleide tewerkstelling
omvat het erkennen, ondersteunen en opvolgen van startcentra, adviesbureaus, doorlichtingsteams en omkaderingspersoneel. Het
agentschap is aangewezen als leverancier van de nodige monitoringgegevens aan het departement.



Daarnaast wordt de VDAB beschouwd als een evenwaardige partner. De dienst verzorgt de trajectbegeleiding van de doelgroepwerknemers en levert ook monitoringgegevens aan voor het departement.
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Het beleid kan worden afgeleid uit de beleidsnota sociale economie en
de beleidsbrieven voor sociale economie en voor werk.
De beleidsdocumenten vermelden echter niet expliciet de respectievelijke opdrachten van het departement, het subsidieagentschap en de
VDAB bij de begeleide tewerkstelling van kansengroepen.
De minister van Werk bevestigde in zijn antwoord het belang van een
goede afstemming tussen de betrokken beleidsdomeinen en administraties. Hij verduidelijkt dat deze afstemming formeel gebeurt via de beleidsraad WSE en het managementcomité WSE waarin alle betrokken
actoren vertegenwoordigd zijn.
Het beleid van beide bevoegde ministers en de formele weerslag ervan
die zichtbaar zijn in de relevante regelgeving worden hierna behandeld.
2.1.1 Beleid van de minister van Sociale Economie
12

De beleidsnota sociale economie 2004-2009( ) bevat niet expliciet een
beleidsvisie, -plannen of -initiatieven. De nota is eerder een studie van
de uitbouw van de sociale economie en geeft een overzicht van subsidie-instrumenten (beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven) en van begeleidingsinstrumenten (o.a. startcentra, adviesbureaus).
Tijdens de bespreking van de beleidsnota in de bevoegde commissie
13
van het Vlaams Parlement( ) lichtte de minister toe dat de beleidsprioriteiten gaan naar de vereenvoudiging van de regelgeving, alsook naar de
rationalisering en vereenvoudiging van de financieringsvormen, waardoor het voor de bedrijven gemakkelijker zal worden in te tekenen op de
sociale economie. Er is geen expliciete aandacht voor de begeleidingsaspecten bij de tewerkstelling van kansengroepen, hoewel de beleidsnota dat als een kernactiviteit en onderscheidend kenmerk van de sociale economie aanwijst. De feitelijke bijdrage van het beleid tot de begeleide tewerkstelling van kansengroepen blijft beperkt tot loon- en omkaderingspremies.
De minister erkende in haar antwoord dat er moet worden gestreefd
naar een verdere vereenvoudiging en afstemming. Zij stelde dat hierbij
echter niet voorbijgaan kan worden aan de complexiteit van ons staatsbestel met gedeelde bevoegdheden en ook rekening moet worden gehouden met de Europese krijtlijnen.
Volgens beleidsbrief 2005-2006 voor sociale economie(14) gaat de prioriteit naar de afstemming op de Europese regelgeving, de afstemming
van de subsidiëring, een duidelijke doelgroepomschrijving en –keuze en

12

13
14

Stuk 95 (2004-2005) – Nr. 1.
Stuk 95 (2004-2005) – Nr. 4.
Stuk 560 (2005-2006) – Nr. 1.
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het verankeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle
instrumenten.
De minister wijst erop dat in dit kader voor de bevoegdheid Sociale
Economie in het voorjaar 2008 de opdracht aan het departement WSE
werd gegeven om de maatregelen te screenen in het licht van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening. Naar aanleiding van dit resultaat
werd een bijkomende opdracht tot visieontwikkeling naar verdere vereenvoudiging en afstemming gegeven.
Uit de beheersovereenkomst voor 2007-2010 waarmee de minister het
subsidieagentschap aanstuurt, blijkt dat de oorspronkelijke klemtoon
van de sociale economie op het sociale en op de duurzaamheid verschuift naar de economische aspecten van de sociale economie. Zo
vermeldt de definitie van sociale economie niet meer expliciet de werkgevers die vooral kansengroepen tewerkstellen, omdat ook de private
profitsector en de overheidssector aan de basis kunnen staan van initiatieven die de herinschakeling van bepaalde groepen beogen. Op die
manier worden twee belangrijke aspecten uit het Vlaamse diversiteitsbeleid, m.n. de (sociale) tewerkstelling en de zorg voor kwetsbare groepen, niet langer benadrukt.
2.1.2 Beleid van de minister van Werk
De beleidsteksten van de minister van Werk bevatten een consistente
visie en concrete initiatieven ten aanzien van de tewerkstelling van kansengroepen. In het Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de werkzaamheidsgraad van kansengroepen, met als expliciet doel een evenredige vertegenwoordiging op
de arbeidsmarkt. De voorgestelde maatregelen omvatten onder meer
jobcreatie voor langdurig werkzoekenden in wep-plus en in invoegbedrijven.
15

De beleidsbrief 2007 voor werk( ) legt de uitvoering van het tewerkstellingsbeleid voor kansengroepen expliciet en grotendeels bij de VDAB.
16
Daarenboven stellen de beleidsbrieven 2006 en 2007 voor werk( ) en
17
de beleidsnota werk 2004-2009( ) diverse concrete maatregelen voor,
die expliciet zijn gericht op de tewerkstelling en begeleiding van kansengroepen. De maatregelen richten zich zowel op de tewerkstelling als
op competentieontwikkeling. De partners die de maatregelen moeten
realiseren, staan duidelijk omschreven in de teksten.
In de beheersovereenkomst 2004-2009 met de VDAB stuurt de minister
via een getrapt begeleidingsmodel aan op een sluitende aanpak van de
werkloosheid en tewerkstelling van kortgeschoolden, arbeidsgehandicapten, allochtonen en ouderen. De bijlage bij de beheersovereenkomst

15
16
17

Stuk 988 (2006-2007) – Nr. 1.
Stuk 560 (2005-2006) – Nr. 1 en Stuk 988 (2006-2007) – Nr. 1.
Stuk 156 (2004-2005) – Nr. 1.
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stelt kwantitatieve doelstellingen voorop voor de kansengroepen. De
laaggeschoolden, arbeidsgehandicapten, allochtonen en ouderen moe18
ten oververtegenwoordigd zijn in de trajectwerking( ) van de VDAB.
Voor die doelgroepen worden uitstroompercentages uit de werkloosheid
en uitstroom naar werk na de beëindiging van een traject nagestreefd.
2.1.3

Regelgeving als maatstaf voor het beleid

Initieel werd de begeleide tewerkstelling in de sociale economie geregeld door het meerwaardenbesluit, dat vooral de samenwerking tussen
de ondersteuningsstructuren, de invoegbedrijven en (gedeeltelijk) de
lokale dienstenbedrijven behandelt. Tot op heden is het meerwaardenbesluit nog steeds in voege. Met een besluit van 13 maart 2009 werd
19
het nog gewijzigd( ), en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2009; de artikelen 1, 3, 7, 9, en artikel 13 tot en met 27 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2006.
Het Rekenhof ging na in hoeverre ook de andere wijzigingsbesluiten van
het meerwaardenbesluit rectroactieve werking hebben. Uit de volgende
tabel blijkt dat alle wijzigingsbesluiten retroactief terugwerken, met uitzondering van het wijzigingsbesluit van 6 juli 2001.
Afkondiging

Publicatie
Belgisch
Staatsblad

Inwerkingtreding

Retro20
activiteit( )

08/09/2000
(meerwaardenbesluit)

28/11/2000

01/07/2000

150

06/07/2001

21/08/2001

01/01/2002

0

07/12/2001

09/02/2002

01/11/2001

100

09/05/2003

18/06/2003

01/01/2003

168

23/05/2003

26/06/2003

01/04/2003

86

25/03/2005

03/05/2005

25/03/2005

39

01/07/2005

29/07/2005

01/07/2005

28

29/06/2007

10/08/2007

01/01/2007

221

13/03/2009

17/08/2009

01/01/2009 (deels)

228

01/04/2006 (deels)

1234

18

19

20

Volgens de beheersovereenkomst is een traject een geplande, efficiënte en flexibele aaneenschakeling van verschillende stappen in een logische volgorde, met
als doel de inschakeling in de arbeidsmarkt en het significant verhogen van de tewerkstellingskansen.
De wijziging strekt ertoe de dienstenchequeondernemingen buiten het toepassingsgebied van het meerwaardenbesluit te houden, wegens inconvergentie met
de Verordening (EG) Nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 van de Europese Commissie.
Aantal dagen dat de regelgeving retroactief terugwerkt ten opzichte van de datum
van publicatie.
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Het Rekenhof ging eveneens de retroactiviteit na van de andere relevante regelgeving in de sociale economie (zie bijlage 1). Het stelde vast
dat meer dan de helft van die regelgeving, met name 57,3%, retroactief
in werking is getreden ten opzichte van de afkondigingsdatum. De retroactiviteit ten opzichte van de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad is nog frappanter: 88,3% van de regelgeving werd na de inwerkingtreding gepubliceerd. Meestal ging het niet om een laattijdigheid van
enkele dagen, maar van weken tot maanden. Achtmaal ligt de datum
van inwerkingtreding meer dan een jaar vóór de datum van publicatie.
Alhoewel retroactiviteit in deze sector niet steeds te vermijden is, lijkt
hier toch sprake te zijn van een zekere mate van systematiek. In deze
wijst het Rekenhof dan ook op de risico‟s van rechtsonzekerheid die
bestaan in de tijdsperiode tussen de uiterste terugwerkende datum en
de datum van publicatie.
Uit interviews met leidinggevenden en medewerkers van het subsidieagentschap blijkt met betrekking tot het uitwerken van de regelgeving
een traditie van overleg te bestaan tussen de diverse belanghebben21
den( ). Naargelang van de maatschappelijke en politieke items is ze
opgebouwd rond de invalshoeken (sociale) tewerkstelling, kansengroepen, duurzaamheid, begeleiding en opleiding en managementondersteuning. Elk van deze begeleidingsvormen staat op zich en wordt al
lange tijd niet in vraag gesteld. Uiteindelijk is het huidige beleid uitgegroeid tot een ondoorzichtig geheel van maatregelen en begeleidingsvormen.
Sinds 1 april 2006 is een reorganisatie van de bevoegdheden in de sociale economie aan de gang. Er wordt gewerkt aan nieuwe decreten en
uitvoeringsbesluiten die het volledige domein moeten herstructureren.
Daarbij wordt niet gedacht aan een eenheidsdecreet voor de tewerkstelling van kansengroepen, maar aan afzonderlijke decreten. Het subsidieagentschap en het departement stellen immers dat er nood is aan een
gediversifieerde aanpak per werkvorm door „de specificiteit van de doelgroep enerzijds en de organisaties anderzijds gelinkt aan de Europese
en federale context waarbinnen deze maatregelen uitgevoerd moeten
worden‟.
Op 1 januari 2008 trad de nieuwe regelgeving inzake lokale diensteneconomie in werking. Het decreet werd op 22 december 2006 afgekondigd. Het uitvoeringsbesluit dat de inwerkingtreding moest regelen, dateert van 5 oktober 2007.
Voor wep-plus werd op 10 juli 2008 een besluit inzake werkervaring
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 1 januari 2009
van kracht geworden. De belangrijkste nieuwigheid in de nieuwe regeling is dat iedere deelnemer aan het werkervaringsprogramma een
evenwaardige begeleiding zal krijgen en dit ongeacht de organisatie

21

Recente voorbeelden zijn de rondetafels met de sector lokale diensteneconomie
en het overleg met de startcentra. Vertegenwoordigers van het agentschap
participeren ook in werkgroepen die nieuwe decreten voorbereiden.
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waar de werkervaring plaats vindt. Ook hebben de werkzoekenden na
afloop van hun werkervaring zes maanden recht op individuele nazorg
bij de nieuwe werkgever. Tenslotte is het financieringsysteem eenvoudiger geworden.
Voor de nabije toekomst wordt nog nieuwe regelgeving verwacht:





Sinds 2007 bereiden het agentschap, het departement en het
kabinet een decreet voor dat moet zorgen voor een uniforme
structuur voor de beschutte en sociale werkplaatsen, die worden
samengevoegd tot zogenaamde maatwerkbedrijven.
De reglementaire basis voor de invoegeconomie werd recent
geëvalueerd.
Voor het sokkeldecreet, dat betrekking heeft op de ondersteuningsstructuren, werd een visienota opgesteld door het departement in samenwerking met het subsidieagentschap en aan de
minister bezorgd op 18 december 2007.

Binnen het departement is een verantwoordelijke wetskwaliteit aangeduid die onder meer reguleringsmanagement als taak heeft.
2.2

Het subsidieagentschap als uitvoerder van het beleid

De Vlaamse Regering heeft het subsidieagentschap bij besluit van 21
oktober 2005 opgericht om haar werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Voor het onderdeel begeleide tewerkstelling in de sociale economie subsidieert het agentschap aldus de startcentra, adviesbureaus,
doorlichtingsteams, het omkaderingspersoneel en de werkvormen binnen de sociale economie. Ook worden op het terrein projectadviseurs(22) ingezet om concrete projecten in de sociale economie te begeleiden en op te volgen.
Als IVA valt het subsidieagentschap onder het hiërarchisch gezag van
respectievelijk de minister van Sociale Economie en de minister van
Werk. Het wordt aangestuurd via een beheersovereenkomst. Deze beheersovereenkomst en het addendum daarbij bevatten strategische en
operationele doelstellingen. De formulering van sommige doelstellingen,
inzonderheid de eerste twee, is van een hoog abstractieniveau. Zo bestaat de eerste strategische doelstelling in het „realiseren van beleidsdoelstellingen’. Deze doelstelling dient te worden gerealiseerd door de
operationele doelstellingen „bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen‟, „rapportering‟ en „monitoring‟. Het addendum gaat wel
nader in op de concrete beleidsdoelstellingen en realisaties die hier onder vallen. De toelichting met tabellen en cijfergegevens hierbij is afkomstig van het subsidieagentschap. Deze gegevens zijn het resultaat
van intensief opzoekwerk en moesten veelal uit diverse databanken,
waaronder ook die van de VDAB, worden geput.
22

De functieomschrijving van projectadviseur blijkt onvindbaar. In de nabije toekomst
zou het subsidieagentschap de rol van de projectadviseurs duidelijk omlijnen. De
functieomschrijving zal erop gericht zijn de expertise van de projectadviseurs optimaal te valoriseren en de verhouding met de entiteitoverschrijdende aanverwante
functies (inspectie, interventieadviseurs) duidelijk af te bakenen.
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Ook de tweede strategische doelstelling uitvoeren blijft nog vrij abstract.
Bovendien lijkt deze doelstelling geen andere maatregelen te vereisen
dan de eerste operationele doelstelling: met name de correcte uitvoering
van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen binnen het beleidsdomein
Werk en Sociale Economie. Met de operationele doelstellingen wordt
duidelijk dat het gaat over de administratieve afhandeling van dossiers,
het informeren en begeleiden van klanten en het tijdig en correct uitbetalen van premies. De doelstellingen die te maken hebben met begeleiding en ondersteuning van de tewerkstelling in de sociale economie zijn
nog onvoldoende concreet en meetbaar geformuleerd, waardoor de
prestaties van het agentschap en de bijdrage daarvan tot de effecten
van het tewerkstellingsbeleid niet eenduidig kunnen worden geëvalueerd.
De andere doelstellingen zijn veel minder abstract:
23



SD 3 - kwaliteit leveren: er werd een visienota( ) over e-government en over kwaliteitsmanagement opgesteld. Ook zal het agentschap een actieve bijdrage leveren aan het project Front Office. Er
zijn echter nog geen indicatoren voor de kwaliteit van de diensten,
noch aanzetten tot een echte behoeftemeting.



SD 4 - ondersteunen van beleidsvoorbereiding: i.e. het formuleren
van beleidsvoorstellen en het optimaliseren van de werking van de
ondersteuningsstructuren binnen de sociale economie.



SD 5 – communicatie: i.e. het klantvriendelijker maken van de website,het opstellen van zowel een intern als een extern communicatieplan.



SD 6 – samenwerken: i.e. een actieve bijdrage leveren in de structurele overlegorganen, samen met het gespecialiseerde middenveld,
de sociale partners, andere administraties en beleidsverantwoordelijken. Er worden voorbeelden opgesomd voor verschillende niveaus:
binnen het beleidsdomein, met andere beleidsdomeinen en met het
federale niveau en de andere gewestelijke overheden.



SD 7 - intern management:

23

o

Diversiteitsbeleid binnen de interne werking

o

Correct en aantrekkelijk werkgeverschap

o

Duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer

o

Beheersrapportering

o

Oprichting van systeem van interne controle

o

Globaal personeelsbeleid en de rol van de projectadviseurs (functieomschrijving): een visienota werd opgesteld
in 2007.

De visienota inzake kwaliteit werd volgens het voorziene tijdsschema opgeleverd in
mei 2007. Hierin werden ondermeer de stappen besproken die ondertussen hebben geleid tot een CAF-oefening met als resultaat 10 verbeterprojecten en 13 snelle acties. Ook werd afgesproken een EFQM-kwaliteitslabel te behalen. De eerste
stappen werden hiervoor al gezet, een aanmelding gebeurde in september 2008.
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Om de doelstellingen van de beheersovereenkomst op te volgen, werkte
het subsidieagentschap een meerjarenondernemingsplan (MJOP) uit
dat dezelfde looptijd heeft als de beheersovereenkomst. Bovendien zal
het MJOP elk jaar verfijnd worden in een jaaractieplan (JAP).
Het toezicht op het subsidieagentschap is in handen van het departement. Het agentschap moet de aanwending van de middelen opvolgen,
informatie over de beleidsuitvoering verwerken en aan het departement
bezorgen, met het oog op de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en
de beleidsevaluatie door het departement. Aangezien het monitoringsysteem van het subsidieagentschap nog niet helemaal in orde is, kan
het departement nog niet over volledige informatie beschikken. Volgens
het departement WSE werden naar aanleiding van de eerste evaluatie
van de beheersovereenkomst (voorjaar 2008 over werkingsjaar 2007)
alle doelstellingen en engagementen van het agentschap becijferd en
geëvalueerd. Het auditteam kon hiervan evenwel geen bevestiging terugvinden in het JAP 2008. Nog steeds blijven heel wat doelstellingen
onbecijferd (zie de vraagtekens in bijlage 2).
2.3

Sleutelfiguren voor de begeleide tewerkstelling

Hierna wordt de organisatie en werking van alle actoren in de sociale
economie die begeleiding aanbieden onderzocht vanuit het perspectief
van de normen waaraan ze dienen te voldoen. Eerst wordt hun begeleidingsopdracht geanalyseerd. Daarna wordt nagegaan hoe de erkenningsprocedure, de subsidieprocedure en het toezicht door het subsidieagentschap zijn georganiseerd. Het Rekenhof steunde op de relevante regelgeving en dossiercontrole.
2.3.1 Startcentra
Begeleidingsopdracht
Startcentra zijn speciaal opgericht om aan bedrijfsbegeleiding te doen.
Hun doel is „bedrijfsinitiatieven binnen de sociale economie te stimuleren. Ze helpen toekomstige ondernemers hun bedrijfsideeën vorm te
geven, moedigen hen aan kansengroepen duurzaam werk te verschaffen en begeleiden hen om stap voor stap de ideeën van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te implementeren in de bedrijfsvoe-
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ring‟(24). Ze adviseren bedrijven vooral bij de opstart en erkenning als
invoegbedrijf of –afdeling in de sociale economie.
De startcentra - in het besluit regionale incubatiecentra voor de sociale
economie genoemd - zijn verplicht de vorm van een handelsvennootschap aan te nemen. Aan welke voorwaarden hun bedrijfsbegeleiding
moet voldoen, staat beschreven in artikel 44 van het meerwaardenbesluit (zie bijlage 3). Sinds 1 juli 2005(25) verstaat het besluit onder bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbegeleiding (oorspronkelijk managementondersteuning genoemd) dat startcentra:


het eerste aanspreekpunt zijn voor ondernemers;



door netwerking de ondernemingen en initiatieven versterken;



ondernemingen en initiatieven begeleiden en adviseren.

In het oorspronkelijke meerwaardenbesluit was bedrijfsbegeleiding enkel voorzien voor de startjaren van een bedrijf, maar deze beperking is
sinds 1 juli 2005 weggevallen, zodat de startcentra de bedrijven blijvend
kunnen adviseren(26). De zogenoemde „nazorg‟ van invoegdossiers omvat een aantal bezoeken ter plaatse na de opstart van het invoegbedrijf
met afzonderlijke aandacht voor de opvolging van het MVO-plan en de
invulling van het aantal doelgroepmedewerkers. Ook kregen de startcentra een functie als doorverwijzer naar externe instanties, zoals doorverwijzing naar het experiment inschakelingscoaching van de VDAB (zie
verder). Deze functies zijn nog niet gereguleerd via het meerwaardenbesluit of via de subsidiebesluiten voor de financiering van de startcentra.
Verder is de omschrijving van de aard en de omvang van de dienstverleningsopdracht vaag en moeilijk toetsbaar. Volgens die opdracht moeten de creatie van duurzame tewerkstelling voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt en de procesmatige implementatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘centraal’ staan. Die opdracht is weliswaar niet geconcretiseerd.

24

25

26

Omschrijving van startcentra op de website http://www.werk.be/beleid/
soc_econ_tewerkstelling/soc_econ/ondersteuningsinstrumenten.htm op 13 november 2008.
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2005 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie.
Van den Broeck, G. en L. Van Hemel, Het sokkelbesluit: bouwstenen van een
nieuwe ondersteuningsstructuur voor de sociale economie. HIVA-K.U.Leuven,
2007. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de startcentra door de bedrijven weinig
vermeld worden als belangrijkste bestaande ondersteuner met betrekking tot
bedrijfseconomische materies. HIVA stelt dat dit waarschijnlijk komt omdat de
startcentra vooral in een opstartfase van invoegbedrijven gebruikt worden, maar
geen middelen of tijd hebben voor de nazorg en opvolging.
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Erkenningsprocedure
Per subregio(27) erkent de Vlaamse Regering 1 startcentrum. Tot nu toe
28
zijn er 13 startcentra erkend tussen februari 2001 en oktober 2006( ).
De doorlooptijd van de erkenningsprocedure bedraagt gemiddeld 191
dagen, met een minimum van 103 en een maximum van 351 dagen. De
erkenning steunt op 11 criteria (zie bijlage 3). Aan de eerste 8 moet
worden voldaan op het ogenblik van de erkenning, de laatste 3 gaan
over de verantwoording in het jaarverslag.
Dossieronderzoek toonde aan dat de erkende centra formeel aan de
criteria voldoen. In de erkenningsbeslissingen weegt het potentieel van
de startcentra om juridische, financiële en logistieke begeleiding te bieden echter het zwaarst door, terwijl bedrijfsontwikkeling en -begeleiding
niet echt meetellen. De meeste startcentra vermelden enkel de formele
criteria voor begeleiding, zonder dat te vertalen naar de eigen dienstverlening. Ook de expertise van het management wordt formeel beoordeeld, zonder dat daar inhoudelijke criteria voor bestaan. Zo verwijzen
startcentra naar het cv van de betrokkenen, naar de functies van de
persoon in het bedrijfsleven of naar netwerkingcapaciteiten, of vermelden ze dat ze bij de toekomstige aanwerving zullen waken over de expertise. Specifieke vaardigheden voor de sector van de sociale economie of voor het aantrekken, begeleiden en behouden van kansengroepen worden niet vereist.
De procedure voor de erkenning als startcentrum verloopt als volgt:


Het startcentrum dient een erkenningsaanvraag in bij het subsidieagentschap, waarin het motiveert op welke manier het aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.



Het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC)(29)
brengt een gemotiveerd advies uit aan de minister.



Het doorlichtingsteam beoordeelt de aanvraag op de erkenningscriteria en bezorgt een rapport aan het subsidieagentschap.



De administratie legt de adviezen van het RESOC en het doorlichtingsteam voor aan de adviescommissie.



De adviescommissie formuleert een advies aan de minister.



Aan de hand van de voorgaande adviezen beslist de minister een
startcentrum al dan niet te erkennen. De minister deelt de beslissing
mee aan alle betrokkenen en motiveert ze.

27

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2005 definieert een subregio als
een groep aaneensluitende steden of gemeenten binnen het Vlaams Gewest met
een uitgesproken sociaal-economische structuur, die de grenzen van een subregionaal tewerkstellingsgebied niet overschrijdt.

28

29

De erkende startcentra zijn De Kaap, De Ent, De Kempische Brug, De Punt, De
Werkhoek, De Wolkammerij, Kanaal 127, RIC (Regionaal Incubatie Centrum)
Kempen, RIC Leuven, RIC Mechelen, RIC Zennelink, Startcentrale en Vaart! Tot
het nieuwe sokkeldecreet is uitgewerkt, zullen geen nieuwe startcentra meer worden erkend.
Juridisch wordt dit overlegcomité geregeld door het decreet van 7 mei 2004 en het
uitvoeringsbesluit van 22 oktober 2004. Het RESOC bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en het provinciebestuur.
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De rol van RESOC in de erkenningsprocedure is dubbel. Bij de opstart
van een startcentrum is RESOC vaak de stuwende kracht die de partners in de regio samenbrengt. Van organisaties die volgens RESOC
geen kans maken om als startcentrum te worden erkend, zal het subsidieagentschap bijgevolg geen aanvraag ontvangen. Het subsidieagentschap beoordeelt de aanvragen en stuurt ze ter beoordeling door naar
RESOC. Meestal heeft RESOC de erkenningsaanvraag al ondersteund
voor die bij het agentschap is terechtgekomen. Bovendien komt het
RESOC-advies ook via de adviescommissie bij de minister terecht. Uit
de controle van de erkenningsdossiers bleek trouwens dat de in de
30
RESOC-adviezen( ) gehanteerde criteria meestal niet duidelijk zijn.
Het doorlichtingsteam (zie ook 2.3.3) is samengesteld uit drie ervaren
adviesbureaus. Controle van de erkenningsdossiers heeft aangetoond
dat het doorlichtingsteam de startcentra effectief beoordeelt op de acht
erkenningscriteria.
De adviescommissie is samengesteld uit negen stemgerechtigde vertegenwoordigers van drie ministers, drie werkgevers- en drie werknemersorganisaties en niet-stemgerechtigde leden uit VOMEC, het door31
lichtingsteam, het Waarborgfonds( ), de VDAB, het Vlaams Instituut
voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO), het subsidieagentschap en
32
het agentschap Ondernemen( ). In 10 van de 13 erkenningsdossiers
zijn de vereiste adviezen terug te vinden. Aangezien de adviescommissie meestal het eindadvies van het doorlichtingsteam letterlijk opneemt
en de aanbevelingen aan het aanvragende startcentrum samenvat, levert zij inhoudelijk meestal geen toegevoegde waarde. De adviescommissie houdt vooral rekening met de juridische en financiële erkenningsvoorwaarden (de oprichtingsstatuten en de kapitaalstructuur). Wat
dienstverlening betreft, gaat de meeste aandacht naar de terbeschikkingstelling van bedrijfsruimte en naar de duidelijkheid van de kostprijs.
Slechts eenmaal werd vermeld dat managementondersteuning als kerntaak in de statuten moet worden opgenomen.
Het sluitstuk van de procedure bestaat uit de betekening van de erkenningsbeslissing door de minister. Controle van de erkenningsdossiers
heeft aangetoond dat de betrokkenen effectief een gemotiveerde beslissing ontvangen. Bij niet-erkenning of voorlopige erkenning, of als de
beslissing in beraad wordt gehouden, ontvangen de betrokkenen duide-

30

31

32

Meestal in de vorm van een advies van een STC (subregionaal tewerkstellingscomité).
Het Waarborgfonds heeft als doelstelling de toekenning van beroepskredieten aan
personen en ondernemingen uit de KMO-sector te vergemakkelijken door het
waarborgen van beroepskredieten en risicokapitaal.
Volgens de brief van de minister aan de startcentra van 20 maart 2008 zou vanaf
2008 ook een afvaardiging van de startcentra in de adviescommissie zetelen.
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lijk de boodschap aan welke criteria nog onvoldoende is voldaan om te
kunnen worden erkend.
Het subsidieagentschap vervult in deze procedure niet louter de rol van
dossierbeheerder, maar stelt in de praktijk de briefwisseling op voor de
volledige procedure en toetst ook zelf de erkenningscriteria. Op haar
vraag dienden de meerderheid van de startcentra hun aanvraag aan te
vullen met bijkomende informatie en zich aan te passen aan de voorwaarden.
Het subsidieagentschap heeft ook een adviserende stem in de adviescommissie.
Subsidieprocedure
De erkende startcentra ontvingen tot en met 2007 voor hun opdracht
jaarlijks een maximumbedrag van 126.500 EUR op basis van bewezen
en door het subsidieagentschap goedgekeurde kosten. In 2006 heeft
het agentschap 1.046.601 EUR uitbetaald aan de 13 startcentra, waarvan 4 het maximumbedrag van 126.500 EUR ontvingen.
Voor 2008-2009 is er via een brief van de minister aan de startcentra en
33
via een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering( ) een gedeeltelijke
resultaatfinanciering aangekondigd. Vanaf 2008 ontvangt een startcentrum een maximale subsidie van 131.500 EUR per jaar. Dat bedrag bestaat uit 65.000 EUR basisfinanciering en maximaal 22.000 EUR resultaatgebonden dossierpremies. De startcentra ontvangen 3.000 EUR per
erkend invoegbedrijf, 1.500 EUR per goedgekeurd uitbreidingsdossier
en 1.000 EUR bonus bij een innovatief dossier. Indien er minstens vijf
invoegbedrijven erkend zijn, volgt nog een bonus van 16.000 EUR. Ook
is er maximaal 15.000 EUR voorzien voor de realisatie van de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem rond MVO, maximaal 7.000
EUR voor promotie en netwerking, en maximaal 6.000 EUR voor het
uitbouwen van netwerken tussen de reguliere en de sociale economie
en de inschakeling van de werking in sectorale akkoorden.
De bewijslast voor deze nieuwe financiering wordt verdeeld over enerzijds bewijs van uitgaven en kosten en anderzijds financiering op grond
van outputresultaten, met name de gerealiseerde erkenningen van invoegbedrijven. De financiering op basis van bewezen uitgaven wordt
geregeld via individuele ministeriële besluiten; voor de financiering op
basis van outputresultaten wordt beroep gedaan op een voor de startcentra gemeenschappelijk ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering.
Voor 2008 en 2009 is telkens 1.317.500 EUR voorzien voor de individuele besluiten en 494.000 voor de outputgebonden financiering, of een
totaal van 1.811.500 EUR per jaar.

33

Ontwerp van besluit VR 2008 0407 DOC.0678.
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Toezicht door het subsidieagentschap
Het subsidieagentschap controleert de facturen van de startcentra, zodat de startcentra alleen voor hun effectieve kosten subsidies ontvangen
en zeker niet automatisch het wettelijk voorziene maximumbedrag ontvangen. Het agentschap neemt geen initiatief om de startcentra aan te
zetten tot doelgerichte en effectieve begeleiding.
Om de werking en resultaten van de startcentra op te volgen, houdt het
agentschap gegevens bij. Zo is bekend hoeveel invoegdossiers van de
startcentra leidden tot de erkenning van een invoegbedrijf of –afdeling
(positieve uitkomst), tot een niet-erkenning (negatieve uitkomst), hoeveel dossiers er zijn geopend maar later stopgezet, hoeveel er in behandeling zijn en hoeveel er onvolledig werden ingediend door het startcentrum. Dat laatste wordt opgevat als een indicator voor de kwaliteit
van het werk van de startcentra. In 2005-2006 hebben de 13 startcentra
in totaal 62 dossiers behandeld, waarvan 18 of 29% onvolledig waren. In
2007 ging het om 64 dossiers, waarvan er 16 of 25% onvolledig waren.
Het subsidieagentschap en het departement hebben al een aantal initiatieven genomen om de kwaliteit van de startcentra te verbeteren. Vanaf
2007 werd ernaar gestreefd bindende afspraken op te leggen door concrete outputindicatoren te formuleren. De meeste indicatoren voldoen
echter niet om de doelmatige werking en prestaties van de startcentra te
beoordelen. Zo is de enige objectief meetbare indicator voor 2007 het
34
streefcijfer van vijf erkende invoegdossiers per startcentrum( ). Deze
indicator was niet bindend, aangezien de gerealiseerde output geen
35
invloed zou hebben op de subsidies aan de startcentra( ). Bovendien
maakt ze de beoordeling van de startcentra afhankelijk van de adviesbureaus, die precies op vlak van bedrijfsadvies kunnen concurreren met
de startcentra. Verder is de realisatie van „het aantal gecreëerde jobs
(door de invoegbedrijven)‟ en „het aantal begeleide coachingtrajecten‟
niet de verantwoordelijkheid van de startcentra, maar die van de VDAB
en de invoegbedrijven.
Om de kwaliteit verder te verbeteren is er een gedeeltelijke resultaatfinanciering ingevoerd. De startcentra worden vanaf 2008 niet meer afgerekend op het aantal gecreëerde jobs omdat ze daar zelf geen vat op
hebben(36). Deze gedeeltelijke resultaatfinanciering is afhankelijk van de
evaluatie van de adviesbureaus. Er is een coördinator van de Vlaamse
startcentra aangesteld, die tevens lid wordt van de adviescommissie. De
startcentra rapporteren hun verwachte en gerealiseerde resultaten over
bovengenoemde activiteiten op een standaardformulier. Daardoor garandeert het agentschap dat alle vereisten in verband met deze activiteiten worden opgevolgd en dat de rapporteringen van de startcentra ver-

34

35

36

Die norm is in een niet-gedateerde brief (vermoedelijk van juli 2007) van de
minister van sociale economie rechtstreeks aan de startcentra gecommuniceerd.
Zoals medegedeeld in een brief van de minister aan de startcentra op 20 maart
2008.
Nota van de Inspectie van Financiën van 24 april 2008 gericht aan de minister.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-C (2009) – Nr. 1

32

gelijkbaar zijn. De nodige individuele subsidiebesluiten voor de wijzigingen vanaf 2008 zijn geregeld, maar het besluit van de Vlaamse Regering om de outputsturing te realiseren is nog niet gepubliceerd (zie voetnoot 33).
2.3.2 Adviesbureaus
Begeleidingsopdracht
De begeleidingsopdrachten van de adviesbureaus nemen verschillende
vormen aan, die hierna worden toegelicht.


Onder bedrijfsadvies wordt begrepen: geschreven stukken die specifieke, waardevolle en toekomstgerichte raadgevingen en aanbevelingen inhouden. Zij bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatievoorstel(37).



Een haalbaarheidstudie omvat een ondernemingsplan (opstartplan,
studie van de optimale rechtsvorm, de nodige investeringen, de financiering, de promotie, het personeel en de minimaal te realiseren
omzet) en een marktevaluatie.



Invoegbedrijven en -afdelingen, sociale werkplaatsen, beschutte
38
werkplaatsen en lokale dienstenbedrijven kunnen jaarlijks( ) gebruik
maken van een basisopvolgingspakket. Dat bestaat uit een bedrijfseconomische en organisatorische sterkte-zwakteanalyse en een
analyse van inhoudelijke criteria uit de regelgeving. De bedrijven
kiezen zelf een van de erkende adviesbureaus.



Adviesbureaus kunnen ook ad-hocdienstverlening aanbieden aan
bedrijven in de sociale economie. Die adviezen kunnen onder meer
betrekking hebben op personeelsbeheer en organisatie, gericht op
kansengroepen, participatief ondernemen, evenredige participatie
en management van diversiteit.



De rol van de adviesbureaus is ten slotte uitgebreid door het besluit
van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, die verplichte managementondersteuning door erkende adviesbureaus oplegt aan verlieslatende ondernemingen in de sociale economie. Volgens dat besluit moet de minister in september van elk jaar beslissen welke bedrijven het jaar daarop een beroep moeten doen op de ondersteuning. In 2007 werden enkel de beschutte werkplaatsen door het
subsidieagentschap aan een doorlichting onderworpen aan de hand
van de jaarrekeningen van en plaatsbezoeken aan de beschutte
werkplaatsen. Op basis van deze evaluatie werd aan de minister een
lijst van verlieslatende beschutte werkplaatsen overgemaakt. Zeven
ervan werden verplicht een beroep te doen op managementondersteuning. Indien zij zich richten tot één van de erkende adviesbureaus voor sociale economie kunnen de beschutte werkplaatsen
hiervoor een financiële tegemoetkoming krijgen.

37

38

Het subsidieagentschap gebruikt een checklist overeenkomsten en bedrijfsadviezen om die criteria te toetsen.
Voor invoegbedrijven gratis tot één jaar na de laatste subsidie als invoegbedrijf.
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Inhoudelijk omvatten de begeleidingsopdrachten raadgevingen over de
regelgeving, ondernemingsplannen, marktevaluaties, sterkte-zwakteanalyses en managementadvies. Dergelijke begeleidingsvormen zijn
niet specifiek voor de sociale economie. Het subsidieagentschap en het
departement stellen dat inderdaad niet de aard van de adviezen maar
wel de voorgestelde acties, methodieken en implementatieplannen specifiek zijn voor de sociale economie.
Erkenningsprocedure
De minister kan binnen de perken van het begrotingskrediet adviesbureaus in de sociale economie erkennen. In principe zou in elke provincie
één adviesbureau worden erkend, maar dat doel is niet gehaald. Tussen
februari 2001 en oktober 2005 zijn er vijf adviesbureaus erkend: twee in
de provincie West-Vlaanderen, twee in Antwerpen en één in Vlaams39
Brabant( ). De adviesbureaus situeren zich geografisch dus op een
hoger niveau dan de startcentra, die meer lokaal zijn ingebed.
De erkenning van een adviesbureau door de minister verloopt als volgt:


Het adviesbureau dient een dossier in bij het subsidieagentschap.



Het VIZO brengt een advies uit over het aanvraagdossier aan het
subsidieagentschap.



De adviescommissie bezorgt daarover een advies aan de minister.



De minister betekent de beslissing aan het adviesbureau.

Net zoals bij de startcentra kan de minister de erkenning van een adviesbureau intrekken en subsidies terugvorderen als niet meer aan de
voorwaarden wordt voldaan of als zich onregelmatigheden voordoen.
De erkenningsvoorwaarden voor adviesbureaus staan beschreven in
artikel 56 van het meerwaardenbesluit (zie bijlage 4). Controle van de
erkenningsdossiers toonde aan dat zowel het subsidieagentschap als
het VIZO de aanvragen toetsen aan alle criteria aan de hand van een
- weliswaar verschillende - checklist. Zo werd in 2007 nog een erkenningsaanvraag onontvankelijk bevonden. De criteria blijken soms complex, moeilijk werkbaar en voor interpretatie vatbaar. Vooral het criterium vertrouwdheid met de specificiteit van de sector blijkt een struikelblok. Zo heeft het agentschap in bepaalde dossiers opgemerkt dat het
advies niet specifiek op maat van de doelgroep werd uitgebracht of dat
de begeleiding van sociale verkiezingen geen specifieke methodiek omvat die is afgestemd op het werknemersprofiel. Het subsidieagentschap
en het departement stellen dat de toegepaste methodiek bij deze ad-

39

Febecoop, Hefboom, Mentor Consult, Web Consult en SEC Adviesbureau. De
adviescommissie stelt in haar advies over het laatst erkende adviesbureau dat het
voorlopig om de laatste erkenning gaat tot het nieuwe sokkeldecreet klaar is.
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viesverlening van belang is, terwijl een dergelijke invulling van de criteria
niet in de regelgeving staat.
Anders dan voor de startcentra is jaarlijkse rapportering aan de administratie voor adviesbureaus geen erkenningsvoorwaarde. Die verantwoording en de opvolging ervan door het subsidieagentschap zijn echter
voorzien in de subsidieprocedure per prestatie, die hieronder wordt beschreven. Net zoals bij de startcentra kan het VOSEC de kwaliteit van
de adviesbureaus bewaken en stimuleren. Binnen het overlegplatform
VOMEC zijn alle adviesbureaus vertegenwoordigd . Ze staan volgens
het principe van de zelfregulering samen in voor de kwaliteitsbewaking
in hun sector.
Subsidieprocedure
Bij elke vorm van dienstverlening horen verschillende subsidiebedragen.
In de praktijk gaat het om twee categorieën: de basisopvolgingsrapporten en de ad-hocadviezen (die alle hiervoor genoemde vormen van bedrijfsadvies en haalbaarheidsstudies omvatten). Recent zijn daar de
managementadviezen voor verlieslatende ondernemingen aan toegevoegd.


Voor een basisopvolgingspakket ontvangt een adviesbureau 1.500
EUR. Voor 2006 betekent dit derhalve 25.500 EUR voor 17 basisopvolgingsrapporten.



De ad-hocadviezen worden voor maximaal 50% gesubsidieerd, met
een maximum van 7.500 EUR per advies. De rest is voor rekening
van het aanvragende bedrijf. In 2006 maakten de adviesbureaus 18
ad-hocadviezen op voor een totaal bedrag van 56.131 EUR.
Voor haalbaarheidstudies die leiden tot de oprichting van een onderneming in de sociale economie, bedraagt de financiële tegemoetkoming van het Vlaams Gewest maximaal 75% van de advieskosten, met een maximum van 7.500 EUR per bedrijfsadvies. De
rest is voor rekening van het aanvragende bedrijf.
Voor haalbaarheidstudies die niet leiden tot de oprichting van een
onderneming, wordt de subsidie beperkt tot maximaal 50% van de
advieskosten, met een maximum van 2.500 EUR per advies(40). Als
een haalbaarheidsstudie uitwijst dat een project niet haalbaar is, of
als wordt beslist toch geen bedrijf op te richten, kan dat de aanvrager dus tot 5.000 EUR aan subsidies kosten. Op die manier worden
ondernemingen aangespoord hun adviesvragen degelijk voor te bereiden en zelf te investeren in het nieuwe project.



Voor managementondersteuning aan verlieslatende bedrijven ontvangen de adviesbureaus maximaal 10.000 EUR per advies voor
een bedrijf met minder dan vijftig werknemers en maximaal 15.000
EUR voor de grotere bedrijven. Dat verschil wordt nergens verantwoord door de aard of de werklast van de geboden ondersteuning.

40

Artikel 66 van het meerwaardenbesluit.
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Toezicht door het subsidieagentschap
Het subsidieagentschap ziet toe op de werking van de adviesbureaus,
meer bepaald op de basisopvolgingsrapporten en de ad-hocadviezen.
Het dossieronderzoek toonde aan dat het agentschap de formele procedures, vooral gericht op de uitbetaling, vrij nauwgezet opvolgt. Inhoudelijk zijn de adviezen veelal van algemene aard, weliswaar gericht aan
bedrijven in de sociale economie, maar sporadisch in verband met de
tewerkstelling of begeleiding van kansengroepen. Het subsidieagentschap onderneemt geen concrete stappen om de adviezen meer doelgericht te sturen, bijvoorbeeld door de adviesbureaus te verplichten ook
over niet-financiële resultaten (de inhoud van de begeleiding of het aantal tewerkstellingen) te rapporteren. Er zijn geen aanwijzingen dat de
kritische opmerkingen in de rapporten leiden tot gerichte acties om de
toestand op het terrein te verbeteren. Ook bij de behandeling van de adhocadviezen is het agentschap weinig kritisch in zijn beoordeling, zowel
wat de aanvraagprocedure als de uitbetaling betreft.
Bijlage 5 bevat de gedetailleerde resultaten van het dossieronderzoek
van de 17 basisopvolgingsrapporten en 18 ad-hocadviezen van 2006.
Daaruit blijkt dat alle opdrachten zijn gegaan naar de drie bureaus(41)
die deel uitmaken van het doorlichtingsteam. Van de basisopvolgingsrapporten zijn er drie uitgevoerd door de koepelorganisatie van één van
de geconsulteerde adviesbureaus. De structuur van dat adviesbureau is
niet transparant. Het levert prestaties onder diverse benamingen, terwijl
het maar onder één naam is erkend.
2.3.3 Doorlichtingteams
Begeleidingsopdracht
Volgens artikel 72 van het meerwaardenbesluit onderzoeken en beoordelen doorlichtingsteams de erkennings- en uitbreidingsaanvragen van
startcentra en invoegbedrijven en –afdelingen in de vorm van een doorlichting. Daarnaast stellen ze een adviesrapport op voor de adviescommissie. Ze kunnen ook informatie geven aan geïnteresseerde ondernemingen en knelpunten signaleren aan de minister. Op vraag van de mi42
nister van Sociale Economie voeren zij sinds 2006( ) jaarlijks een
screening uit van alle invoegbedrijven en –afdelingen die drie jaar bestaan.
In tegenstelling tot de adviesbureaus, die recent hun actieterrein uitgebreid zagen naar sociale en beschutte werkplaatsen en lokale diensten-

41
42

Hefboom, Febecoop en SEC Adviesbureau.
Volgens het doorlichtingsteam is dat bepaald in het ministerieel besluit van 13
december 2005 houdende toekenning van een basissubsidie aan het doorlichtingsteam bestaande uit de vzw Febecoop adviesbureau Vlaanderen, vzw
Hefboom en vzw Levanto SEC adviesbureau Vlaanderen. Dat MB is evenwel niet
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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bedrijven, blijft het terrein van de doorlichtingsteams gekoppeld aan
startcentra en invoegbedrijven. Als reden daarvoor haalt het subsidieagentschap aan dat de doorlichtingsteams alleen advies verlenen op
vraag van het agentschap en dus niet rechtstreeks door de markt kunnen worden aangesproken. Het komt erop neer dat het agentschap adviesopdrachten uitbesteedt aan het doorlichtingsteam, dat destijds voor
die functie is opgericht omdat toen nog de nodige expertise in het subsidieagentschap ontbrak. Aangezien het agentschap sinds april 2006
formeel de dossiers voorbereidt en voor de minister opvolgt, en ze informeel adviseert, is het in principe in staat die taak zelf uit te voeren als
het over de nodige personeelsmiddelen beschikt. Daardoor zou zijn controletaak op de uitvoering door het doorlichtingsteam wegvallen. Het
subsidieagentschap en het departement zijn eveneens van oordeel dat
de taken van het doorlichtingsteam in feite behoren tot de opdrachten
van het subsidieagentschap. Deze visie werd ook aan het beleid meegedeeld bij zowel de evaluatie van de invoegmaatregel als de visienota
voor het sokkelbesluit van 18 december 2007.
De doorlichtingsrapporten blijken doorgaans van zeer goede kwaliteit en
gebeuren volgens vastgelegde methodieken. Zo wordt de eerste doorlichting van een invoegbedrijf uitgevoerd met de standaardvragenlijst
„MVO-scan‟, waarin onder meer wordt gepeild naar de actieve selectie
van werknemers uit specifieke doelgroepen, vorming en opleiding van
de werknemers, de begeleiding van werknemers. Ook voor de driejaarlijkse screenings wordt een uitgebreide standaardvragenlijst gebruikt,
waarmee basisgegevens over het bedrijf en de globale werking ervan
worden verzameld. Het onderdeel charter van de meerwaardeneconomie in deze vragenlijst beoordeelt het kwantitatief en duurzaam karakter
van de tewerkstelling, vorming en opleiding, alsook de begeleiding en
ontwikkeling van de invoegwerknemers in het bedrijf.
Erkenningsprocedure
Een doorlichtingsteam wordt samengesteld uit minstens twee verschillende erkende adviesbureaus in de sociale economie. Volgens het
meerwaardenbesluit moet het zo zijn samengesteld dat de leden van
het team als werkingsterrein het volledige Vlaams Gewest bestrijken.
Dat is in de praktijk niet realiseerbaar omdat er maar vijf erkende adviesbureaus zijn. Er is een procedure voorzien om verschillende doorlichtingsteams te erkennen. Feitelijk is er maar één doorlichtingsteam
43
44
erkend( ), dat bestaat uit drie van de vijf erkende adviesbureaus( ).
In een interne nota formuleerden het subsidieagentschap en het departement enkele bedenkingen over de samenstelling van het doorlichtingsteam. Dit team bereidt de adviezen van de adviescommissie voor over
de erkenning van invoegbedrijven en startcentra, maar de leden van het

43
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Ministerieel besluit houdende erkenning van het doorlichtingsteam van de Vlaamse
minister van werkgelegenheid en toerisme, 29 maart 2002 (niet gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad).
Febecoop, Hefboom en SEC Adviesbureau.
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team zijn als adviesbureau ook lid van de adviescommissie. Er is vastgesteld dat de adviesbureaus die deel uitmaken van het doorlichtingsteam de opmaak en de samenstelling van de adviesdossiers mee samenstellen en opmaken, waardoor ze dus feitelijk in het doorlichtingsteam en in de adviescommissie advies geven over hun eigen invoegdossiers.
Subsidieprocedure
Het agentschap zorgt voor de subsidiëring van het doorlichtingsteam. In
45
het verleden gold een vergoeding van 2.000 EUR per advies( ) aan de
adviescommissie, inclusief overhead.
Alhoewel de opdrachten van het subsidieagentschap gericht zijn aan het
doorlichtingsteam op zich, zoals voorzien in artikel 5 van het erkenningsbesluit, worden de opdrachten in de praktijk niet door het hele
team uitgevoerd, maar door één van de drie bovengenoemde adviesbureaus, met een tweede bureau als back-up. Bij niet-overeenkomst is de
mening van het derde adviesbureau doorslaggevend. Het subsidieagentschap verdeelt de opdrachten over de drie adviesbureaus volgens
een beurtrol en heeft deze taakverdeling nooit in vraag gesteld.
Omdat een advies in de praktijk wordt uitgevoerd door één adviesbureau, werden de bureaus alleen betaald voor de adviezen als eerste
lezer, niet voor de back-up. De adviesbureaus krijgen sinds 1 december
2006 gezamenlijk een extra vergoeding van 33.000 EUR per jaar voor
46
loon- en werkingskosten als basisfinanciering( ). Daardoor ontvangt elk
adviesbureau van het doorlichtingsteam voor de tweede en derde lezingen een jaarlijks extra bedrag van 11.000 EUR. Aangezien de oorspronkelijke prijsbepaling van 2.000 EUR gold voor een advies van het
team en niet voor een advies van één bureau, gaat het hier feitelijk om
een bijkomende vergoeding. Nochtans voorziet artikel 5 van het erkenningsbesluit dat het samenwerkingsverband tussen de drie adviesbureaus gedurende de periode van de erkenning dient op te treden in de
hoedanigheid van doorlichtingsteam en voorziet artikel 6 expliciet de
mogelijkheid van intrekking van de erkenning bij dubbele subsidiëring.
In 2006 leverde het doorlichtingsteam 56 adviezen voor een bedrag van
112.000 EUR. Voor 2007 was in 67 adviezen voorzien voor een bedrag
van 134.000 EUR, plus de extra financiering van 33.000 EUR.
Toezicht door het subsidieagentschap
Het subsidieagentschap stuurt en beheert de adviezen van het doorlichtingsteam. Het agentschap controleert ook de verantwoordingsdocu-

45
46

Een bedrag van 1.000 EUR per advies over een uitbreidingsaanvraag.
Volgens het doorlichtingsteam is dat eveneens bepaald in het ministerieel besluit
van 13 december 2005, maar dat is niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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menten van het doorlichtingsteam. De gedetailleerde resultaten van het
dossieronderzoek van het Rekenhof staan beschreven in bijlage 6.
Hierna volgen de voornaamste bevindingen.
Het agentschap controleert de activiteitenverslagen ter verantwoording
van de basisfinanciering. De activiteitenverslagen beschrijven alleen
procesparameters. Het agentschap voert een controle uit op die rapportering en de bijbehorende subsidieerbare kosten. Het bewaakt niet de
kwaliteit van de geleverde prestaties. Daarnaast controleert het agentschap de verantwoording van de uitgevoerde doorlichtingen.
Artikel 75 van het meerwaardenbesluit bepaalt dat het doorlichtingsteam
per adviesbureau per kwartaal aan het subsidieagentschap een overzicht bezorgt van de uitgevoerde doorlichtingen van invoegbedrijven. Uit
het onderzoek bleek dat het subsidieagentschap de facturen degelijk
controleert en geen facturen betaalt zonder de nodige verantwoordingsdocumenten.
Het agentschap ontvangt, zoals wettelijk bepaald, de doorlichtingsrapporten en voegt ze systematisch toe aan het dossier van de betrokken
startcentra en invoegbedrijven en -afdelingen. De adviesbureaus verstrekken in de hoedanigheid van adviesbureau vooral algemene bedrijfseconomische adviezen, terwijl ze in de hoedanigheid van doorlichtingsteam wel de specifieke vereisten en behoeften van de sociale economie beoordelen. Het subsidieagentschap en het departement verklaren dit doordat een advies wordt verstrekt op vraag van een klant terwijl
een doorlichting gebeurt op vraag van het subsidieagentschap.
Uit de rapporten van de driejaarlijkse screening blijkt ook dat sommige
invoegbedrijven na een paar jaar niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Dat is ook vastgesteld door het departement en het
agentschap(47). Zo blijkt de doorstroming van invoegwerknemers naar
werk globaal slechts 59,5% te bedragen, alhoewel invoegbedrijven verplicht zijn de betreffende werknemers na de maatregel twee jaar in
dienst te houden. Het departement en het agentschap willen dit probleem aanpakken door de begeleiding op de werkvloer door inschakelingscoaches uit te breiden. Vanaf 2008 worden bedrijven waar in 2007
knelpunten werden vastgesteld opgenomen in de lijst van controles door
de inspectie. Voor 2008 gaat het om 62 inspectieopdrachten in 58 bedrijven. Knelpunten die onder de taken van de startcentra vallen, worden vanaf 2007 ook mee opgevolgd door de startcentra.
Ten slotte bevatten de doorlichtingsrapporten cruciale beheersinformatie
over de werking en resultaten van de invoegbedrijven. Het samenvoegen van die informatie in één databank zou voor het agentschap nuttig
zijn om het invoegbeleid te evalueren en bij te sturen. Het agentschap
zou als opdrachtgever over dergelijke onderzoeksgegevens moeten
beschikken.

47

Dit blijkt uit een intern document van het departement WSE en het subsidieagentschap waarin de invoegmaatregel wordt geëvalueerd.
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2.3.4 Omkaderingspersoneel
Begeleidingsopdracht
Omkaderingspersoneel staat in voor de persoonlijke en dagelijkse begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer. Zowel sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, werkervaringsbedrijven als lokale
dienstenbedrijven kunnen subsidies voor omkaderingspersoneel krijgen,
als ze bepaalde doelgroepwerknemers tewerkstellen en aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Afhankelijk van de erkennings- en subsidieprocedures van de betrokken werkgevers, kan de begeleiding vaktechniek
en werkattitude inhouden, alsook medische begeleiding of bedrijfsvoering. Aan invoegbedrijven wordt geen omkaderingspersoneel toegewezen, hoewel zij ook individuele begeleiding geven aan doelgroepwerknemers.
Erkennings- en subsidieprocedures
In de onderstaande paragrafen worden per werkgever de erkenningsen subsidieprocedures geanalyseerd die betrekking hebben op de tewerkstelling van omkaderingspersoneel.
De erkenningsvoorwaarden voor sociale werkplaatsen bepalen dat zij
minimaal één VTE omkadering moeten hebben per vijf VTE doelgroep48
werknemers( ). Zij dienen in een begeleidingsplan de geplande technische en attitudegerichte begeleiding op de werkvloer te beschrijven. Het
omkaderingspersoneel staat niet alleen in voor begeleiding, maar ook
voor bedrijfsvoering. Nergens wordt echter gestipuleerd hoe de individuele begeleiding en de bedrijfsvoering zich tot elkaar verhouden, zodat
er geen zicht bestaat op de omvang van de begeleiding op de werkvloer. Er is ook geen verplichte verantwoording over de begeleiding in
de vorm van rapportering. Hoewel het omkaderingspersoneel structureel
is verankerd in de erkenningsvoorwaarden, wordt het tewerkgesteld in
49
een semi-gesco-statuut( ). De voorwaarden om tot dat statuut toe te
treden, zijn echter verschillend van die van een gewone gesco, zodat
één dag werkzoekend zijn voldoende is om een omkaderfunctie op te
nemen in een sociale werkplaats. Volgens het subsidieagentschap gaat
het in de praktijk meestal om gediplomeerde maatschappelijk werkers
(professioneel bachelorniveau), maar er zijn geen gegevens beschikbaar die dat aantonen.

48

49

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale
werkplaatsen van 8 december 1998, hoofdstuk 3, artikel 3, 3°.
Het statuut van gesubsidieerde contractueel (gesco) is formeel uitdovend. In de
praktijk zijn er in Vlaanderen nog 20.000 personen in een gesco-statuut
tewerkgesteld. Bij uitdiensttreding krijgen de vervangers opnieuw een gescostatuut.
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In de beschutte werkplaatsen is begeleiding door omkaderingspersoneel
ook opgenomen als erkenningsvoorwaarde en gericht op de vaktechnische, sociale en medische begeleiding die nodig is om te kunnen doorstromen naar een tewerkstelling in het normale economische circuit(50).
De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen als bijlage bij het besluit
betreffen geen inhoudelijke voorwaarden over de begeleiding, maar wel
formele voorwaarden. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwaarden „gebruikersgerichtheid’ of „hulp op maat van de gebruiker‟ eigenlijk principes of
doelstellingen die onvoldoende concreet zijn om de kwaliteit van de be51
geleiding te garanderen( ). De begeleiders zijn werknemers van de
beschutte werkplaats en worden gesubsidieerd volgens de functie die
ze uitoefenen: m.n. als leider, assistent van de leider, monitor, bediende
of maatschappelijk werker. Het kwaliteitssysteem bevat een individueel
hulp- en begeleidingsplan voor elke gebruiker en procedures om dit te
regelen en up-to-date te houden. De beschutte werkplaatsen dienen
trimestriële prestatiestaten van het omkaderingspersoneel en van de
doelgroep in om loonsubsidies te ontvangen. Het toezicht op deze prestatiestaten wordt uitgeoefend door het subsidieagentschap en steekproefsgewijs gecontroleerd bij inspectie ter plaatse. Sinds 2007 wordt
systematisch gewerkt aan de verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem via pilootprojecten; het gaat hierbij vooral over het voldoen
aan de formele kwaliteitsvereisten die de deur openen voor Europese
subsidiestromen via ESF(52).
Lokale dienstenbedrijven kunnen omkaderingssubsidies ontvangen op
basis van het aantal door de minister toegekende doelgroepwerknemers. De omkaderingspremie bedraagt maximaal 12.000 EUR per VTE
omkaderingslid. Er wordt voorzien in één omkaderingspersoneelslid per
tien VTE doelgroepwerknemers. De begeleiding maakte oorspronkelijk
geen deel uit van de erkenningsvoorwaarden(53). Een begeleidingsplan
en verantwoording van de bestede middelen zijn met ingang van 1 januari 2008 voorzien in de uitvoeringsbesluiten(54).
Werkervaring is een maatregel om werkzoekenden met een afstand tot
de arbeidsmarkt via een opleiding en begeleiding in een werkomgeving
de brug te laten maken van werkzoekende naar werknemer. De promotoren van deze werkervaringsprojecten moeten in een begeleidingsplan
onder andere de vaktechnische en attitudegerichte begeleiding van de
doelgroepwerknemers op de werkvloer door één of meerdere werknemers van het bedrijf beschrijven. Er is voorzien in een jaarlijkse evaluatie van het begeleidingsplan door de projectadviseur van het subsidie-

50

51

52

53
54

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden
van de beschutte werkplaatsen van 17 december 1999, artikel 1, §1, 2° a en b.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen
voor de sociale integratie van personen met een handicap van 15 december 2000.
Amfion (2007) Eindrapport Integraal kwaliteitssysteem – piloot werkbedrijven;
Amfion (2008). Eindrapport Pilootproject integraal kwaliteitsmanagement systeem
in de maatwerkbedrijven, Stand van zaken op 15 augustus 2008.
Decreet houdende de lokale diensteneconomie van 22 december 2006.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 6 november 2007.
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agentschap in overleg met de VDAB. De omkaderingspremie wordt
slechts uitbetaald nadat de werkgever de meerkosten voor de begelei55
ding heeft bewezen. De premie bedraagt maximaal 15, 25 of 35%( )
van 14.030 EUR per VTE omkaderingslid. Vanaf 1 januari 2009 wordt
dat maximaal 25% van 17.200 EUR(56).
Uit een vergelijking van de procedures bij de diverse werkgevers blijkt
dat de voorwaarden om een omkaderingspremie te ontvangen, niet
consistent zijn en ad hoc zijn opgesteld, namelijk vanuit het perspectief
van de werkvormen in plaats van uit het perspectief van de begeleidingsbehoefte van de doelgroepwerknemers. Alleen werkervaringsbedrijven moeten de meerkosten voor de begeleiding (en dus ook de begeleiding zelf) verantwoorden, terwijl dat voor geen van de andere
werkgevers geldt. Sociale werkplaatsen beschikken over één omkaderingslid op vijf doelgroepwerknemers, terwijl in de lokale dienstenbedrijven een verhouding van één op tien wordt gehanteerd. De beschutte
werkplaatsen hebben om historische redenen een eigen regeling: het
omkaderingspersoneel wordt er gesubsidieerd op basis van hun functie,
zonder expliciete link naar hun begeleidingsverantwoordelijkheden. De
meeste werkgevers stellen eigen personeelsleden in een omkaderingsfunctie tewerk, maar in de sociale werkplaatsen heeft al dit personeel en
in de beschutte werkplaatsen een gedeelte ervan een gesco-statuut.
Toezicht door het subsidieagentschap
De werkgevers – met uitzondering van de werkervaringsbedrijven –
hebben geen rapporterings- of verantwoordingsverplichtingen. Bijgevolg
heeft noch het subsidieagentschap noch het departement inzicht in de
aard, de omvang en de resultaten van de begeleiding op de werkvloer.
Noch het subsidieagentschap, noch de sociaalrechtelijke inspectie of
het departement kunnen daar concrete onderzoeksresultaten van voorleggen. Er is vooral aandacht voor de formele structuren en de financiële verantwoording van een kwaliteitsmanagementsysteem.
2.3.5 VDAB
Behalve de specifieke structuren binnen de sociale economie omvat de
begeleide tewerkstelling ook individuele begeleiding van doelgroepwerknemers verzekerd door de VDAB, zowel in de reguliere als in de

55

56

15% voor plaatselijke besturen en gemeentelijke vzw‟s, 25% voor de overige categorieën van werkgevers. Alle categorieën van werkgevers maken aanspraak op
35% voor een deeltijds lerende of voor een doelgroepwerknemer die minstens 36
maanden volledig vergoed werkloos is (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli
2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997
houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten, artikel 5).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring van 10 juli 2008, Belgisch Staatsblad 31 oktober 2008.
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sociale economie( ). Hierna worden de begeleidingsopdrachten van de
VDAB beschreven voor zover ze raakvlakken vertonen met dit onder58
zoek( ).
Trajectbegeleiding
De voornaamste taak van de VDAB bestaat uit de toeleiding naar de
arbeidsmarkt. Volgens artikel 4 van de beheersovereenkomst verzekert
de VDAB de begeleiding en opleiding van werknemers en werkzoekenden met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de
arbeidsmarkt. Dat gebeurt via trajectbegeleiding, onder meer aan invoegwerknemers, werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen
en wep-plussers. Voor personen met een handicap(59) suggereert de
formulering in de beheersovereenkomst dat toeleiding door de VDAB
verplichtend is voor gesubsidieerde tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen. Dat zou impliceren dat een erkenning als persoon met een
handicap niet meer voldoende is om in een beschutte werkplaats te
kunnen werken en dat de beschutte werkplaatsen minder vrij kunnen
recruteren. In de regelgeving over de beschutte werkplaatsen is tot nu
toe echter bij de toeleiding nog niet in een rol voor de VDAB voorzien.
De opdracht van de VDAB voorziet niet in de trajectbegeleiding van
werknemers in lokale dienstenbedrijven. Uit het decreet voor de lokale
diensteneconomie blijkt wel dat de VDAB de doelgroepwerknemers
aanbrengt en dat de betrokkenen via het getrapt begeleidingsmodel van
de VDAB trajectbegeleiding krijgen. Trajectbegeleiding als tewerkstellingsvoorwaarde opnemen bij afzonderlijke werkgevers in de sociale
economie maakt het toezicht nodeloos ingewikkeld.
De trajectbegeleiding moet inhoudelijk worden opgevat als begeleiding
van de werkzoekende bij het traject naar de inschakeling op de arbeidsmarkt en niet als individuele begeleiding op het werk. Dat de term
begeleiding zowel trajectbegeleiding naar werk als begeleiding op het
werk kan betekenen, schept verwarring bij de gebruikers en de werkgevers.
Financiële tegemoetkomingen
De VDAB ondersteunt de tewerkstelling van bepaalde groepen van
werknemers ook in de vorm van financiële tegemoetkomingen, o.a. voor
begeleiding. Zo kan ze een begeleidingspremie (250 EUR per maand)
toekennen aan uitzendkantoren die een voltijdse arbeidsovereenkomst

57

58

59

Decreet van 4 mei 2004 houdende oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding.
De erkenning en subsidiëring van de VDAB en het toezicht erop vallen buiten het
bestek van dit onderzoek.
Niet te verwarren met arbeidshandicap.
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voor invoeginterim sluiten met een langdurig niet-werkende werkzoekende in het kader van een wisselbaan.
Het regelgevend kader is onduidelijk over de bevoegdheden tot financiële tegemoetkomingen die de VDAB nog heeft na de oprichting van het
subsidieagentschap. Zo kan de VDAB ten behoeve van werkervaringsprojecten omkaderingspremies betalen aan werkervaringsbedrijven die
begeleiding geven. De VDAB stort de premie, maar de procedure ver.
loopt langs het subsidieagentschap.
Individuele begeleiding van kansengroepen op het werk
Er worden door de VDAB consulenten ingezet voor individuele begeleiding van kansengroepen op het werk via de individuele beroepsopleiding (IBO) en via job- en inschakelingscoaches(60).


Volgens de beheersovereenkomst met de VDAB moet bij de IBO
worden gestreefd naar een oververtegenwoordiging van de kansengroepen. De IBO-begeleider van de VDAB volgt in het bedrijf op
welke taken de cursist tijdens de IBO heeft uitgevoerd, welke kennis,
vaardigheid en attitude hij tijdens de IBO heeft verworven en welk
advies hij krijgt in verband met zijn verder loopbaanpad. Er zijn
structurele overlegmomenten tussen de werkgever, de IBO-cursist
en de begeleiders om de evolutie van de cursist op te volgen en bij
te sturen. De rol van de VDAB werd nog uitgebreid met de IBOinterim(61). Die IBO is specifiek gericht op de duurzame tewerkstelling van kansengroepen door een grotere instroom langs interimwerk en richt zich exclusief op ouderen (50+), personen met een arbeidshandicap en allochtonen.



VDAB-jobcoaching(62) houdt in dat de VDAB nieuwe werknemers uit
kansengroepen begeleidt tijdens de eerste zes maanden van hun
tewerkstelling. Jobcoaches richten zich niet op technische vaardigheden, maar op werkattitudes en omgangsvormen. De begeleiding
is exclusief bedoeld voor 50-plussers, allochtonen en arbeidsgehandicapten. Het gaat om personen die uit de trajectbegeleiding komen
en na tewerkstelling nog extra begeleiding nodig hebben. De tewerkstellende bedrijven behoren tot de reguliere en de sociale economie.



Sinds 1 april 2007 kreeg de VDAB van de minister van Sociale Economie de opdracht inschakelingscoaching te organiseren bij invoegbedrijven. De coaching is beperkt in de tijd: minimum één maand tot
maximaal zes maanden. Inhoudelijk gaat het om dezelfde vorm van
begeleiding als de jobcoaching (in de beleidsteksten worden de ter-

60

Voor IBO en jobcoaching wordt eigen personeel ingezet; inschakelingscoaching
wordt uitbesteed.
Beslissing van de Vlaamse Regering van 14 september 2007.
VDAB-jobcoaching kadert binnen het decreet op de evenredige arbeidsmarktparticipatie en diversiteit van 8 mei 2002. Het project kadert eveneens binnen de afspraken van het Pact van Vilvoorde, waarin wordt gesteld dat tegen 2010 alle
groepen van de bevolking evenredig moeten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

61
62
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men ook door elkaar gehaald), maar de doelgroep is uitgebreider:
langdurig werkzoekenden jonger en ouder dan 50, arbeidsgehandicapten, deeltijds lerende jongeren en leefloontrekkers. De werknemer die door de VDAB als invoegwerknemer wordt erkend, moet bij
een startcentrum een formulier aanvragen en het ingevulde formulier
doorspelen aan de VDAB, die de coaching uitbesteedt aan begelei63
dingsorganisaties( ). Door de twee extra externe partners - de startcentra en de begeleidingsorganisaties - is de organisatie van de inschakelingscoaching nodeloos ingewikkeld. Op jaarbasis worden
over de 5 Vlaamse provincies maximaal 800 werknemers begeleid
door 8 erkende partners voor inschakelingscoaching.

2.4

Conclusies



Begeleide tewerkstelling van kansengroepen valt in de praktijk onder
de bevoegdheid van twee ministers, zonder duidelijke afstemming
van de beleidsvisies en –documenten. De verantwoordelijkheden
van het departement, het subsidieagentschap, de ondersteuningsstructuren en de VDAB zijn in de beleidsdocumenten onvoldoende
duidelijk afgebakend.



Het grootste deel van de regelgeving werd retroactief en ad hoc ingevoerd. Dit stelt risico‟s van rechtsonzekerheid gedurende de periode tussen de uiterste terugwerkende datum en de datum van publicatie.



De doelstellingen van het agentschap, opgenomen in de bijlage van
de beheersovereenkomst en in het meerjarenondernemingsplan, zijn
nog onvoldoende uitgewerkt om zijn prestaties volledig op te volgen.
Bovendien ontbreken indicatoren waaraan de tewerkstelling van
kansengroepen en de kwaliteit van de begeleiding aan bedrijven en
werknemers kunnen worden getoetst. Het agentschap werkt momenteel aan een adequaat monitoringsysteem.



De drie ondersteuningsstructuren die begeleiding aanbieden (startcentra, adviesbureaus en doorlichtingsteams) worden op een verschillende manier erkend, gefinancierd en gecontroleerd. Hun opdrachtomschrijvingen zijn niet op elkaar afgestemd en onvoldoende
complementair om de doelstellingen in het werkveld af te dekken.
De rol van het doorlichtingsteam in die procedure kan een risico
vormen, aangezien dat team bestaat uit drie adviesbureaus die gelijkaardige diensten kunnen leveren als de startcentra. Het subsidieagentschap heeft geen formele inbreng bij de erkenning van de
startcentra, hoewel het daar in principe toe in staat is. De erkenning
van adviesbureaus is procedureel eenvoudiger, maar de voorwaarden zijn complex en soms voor interpretatie vatbaar. Bovendien
moeten zij voor elk afzonderlijk advies een relatief zware aanvraagprocedure doorlopen. De erkenningsprocedure voor de doorlichtingsteams heeft in de praktijk slechts één doorlichtingsteam opgeleverd.

63

Website Sociale Economie; Nota aan de Vlaamse Regering
(VR/2007/0203/DOC.0157) over de actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009; Jobcoaching Centrale dienst VDAB.
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De organisatie van de startcentra en adviesbureaus garandeert onvoldoende dat zij bedrijven daadwerkelijk begeleiden bij de tewerkstelling van kansengroepen. De ondersteuning wordt in de praktijk
vooral opgevat als logistieke, administratieve, bedrijfseconomische
hulp, zoals die ook aan bedrijven uit de reguliere sector wordt aangeboden. Het subsidieagentschap volgt formeel de naleving van de
procedures op, maar neemt geen initiatieven om in de adviezen en
de rapportering daarover meer de klemtoon te leggen op de kansengroepen. Het doorlichtingsteam, dat uitsluitend op vraag van het
subsidieagentschap startcentra en invoegbedrijven onderzoekt, beoordeelt wel de tewerkstelling en begeleiding van kansengroepen.



Het systeem van één doorlichtingsteam dat bestaat uit drie erkende
adviesbureaus houdt een risico op belangenvermenging in. Alleen
de adviesbureaus die deel uitmaken van het doorlichtingsteam worden voor advies geconsulteerd. Hun adviezen zijn kwalitatief zeer
goed. Het doorlichtingsteam heeft zijn taakverdeling ingeroepen om
extra subsidies te bedingen. Op die manier worden de adviesbureaus echter langs verschillende werkingskanalen gesubsidieerd,
wat de transparantie niet bevordert. Het doorlichtingsteam geeft zijn
onderzoeksgegevens aan de opdrachtgever, met name het subsidieagentschap, niet door.



De modaliteiten om omkaderingspersoneel aan te werven, zijn niet
consistent en zijn ad hoc opgesteld. Dat geldt ook voor de verplichting tot begeleiding, de aard, omvang en verantwoording ervan, de
kwalificaties en het statuut van het omkaderingspersoneel. Er bestaat binnen het agentschap en het departement geen inzicht in de
kwaliteit en de effectiviteit van de omkadering. Het subsidieagentschap of het departement hebben nog geen initiatieven genomen
om de toestand te vereenvoudigen en te rationaliseren.



Het systeem van inschakelingscoaching, dat in invoegbedrijven de
vroegere jobcoaching door de VDAB vervangt, verruimt de doelgroep naar niet-kansengroepen en de tussenkomst van twee extra
externe partners maakt de procedure nodeloos ingewikkeld.
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3

Afstemming op de doelgroepen

Dit hoofdstuk illustreert onder welke voorwaarden de werkgevers en
werknemers van de begeleiding gebruik kunnen maken, welke en hoeveel ondersteuning ze genieten en op welke manier ze daarvoor verantwoording moeten afleggen. Voor werkgevers bestaat de begeleide
tewerkstelling uit het advies door de ondersteuningsstructuren en de
subsidie voor het omkaderingspersoneel. De doelgroepwerknemers
worden in hun traject naar werk begeleid door de VDAB . Als werknemer worden ze op de werkvloer begeleid door het omkaderingspersoneel.
Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate


de doelgroepen en de bijbehorende doelstellingen duidelijk zijn afgelijnd;



de begeleiding is afgestemd op de doelstellingen en de doelgroepen
bereikt;



het subsidieagentschap en het departement de gesubsidieerde begeleiding opvolgen en verantwoorden.

Het ging na in welke voorwaarden, modaliteiten, verbintenissen en toezichtsmaatregelen de toepasselijke regelgeving en handleidingen voorzien. Daarnaast heeft het de rapporten van de ondersteuningsstructuren
inhoudelijk gescreend op aspecten die met begeleiding van werkgevers
en werknemers te maken hebben. De analyse hiervan via een hiërarchische klasanalyse levert inzicht op in de logica achter deze voorwaarden,
die visueel wordt voorgesteld in bijlage 7.
3.1

Werkgevers

3.1.1 Erkenningsvoorwaarden
De erkenning als werkvorm in de sociale economie, waardoor een
werkgever voor ondersteuning in aanmerking kan komen, wordt gecoördineerd door het subsidieagentschap onder de bevoegdheid van de
minister. De erkenningsprocedures zijn echter niet voor alle werkgevers
gelijklopend, ook al stellen ze vergelijkbare doelgroepwerknemers tewerk. Het zijn niet de doelen ten aanzien van de doelgroepwerknemer
maar wel de aard en het statuut van het initiatief binnen het systeem
van de sociale economie die de erkenning bepalen.
De erkenning van invoegbedrijven gebeurt niet via het subsidieagentschap, maar door de minister, na een rapport van het doorlichtingsteam,
advies van het RESOC en van de adviescommissie. Het subsidieagentschap, dat de naleving van de erkenningsvoorwaarden opvolgt, heeft
alleen een informele, adviserende stem.
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Werkervaringsbedrijven moeten niet vooraf worden erkend. Ze vallen
niet onder de bevoegdheid van de minister van Sociale Economie, maar
64
onder de minister van Werk( ), hoewel ze werkervaring inclusief begeleiding aanbieden aan dezelfde doelgroepwerknemers als de andere
werkvormen. De maatregel werkervaring wordt overigens ook door het
subsidieagentschap opgevolgd via dezelfde databestanden als de andere werkvormen
De erkenningsprocedures leggen de werkgevers een aantal voorwaarden op die geen verband houden met de begeleide tewerkstelling van
kansengroepen. Zo speelt de juridische vorm van de betrokken bedrijven een rol. Invoegbedrijven zijn verplicht de vorm van een handelsvennootschap aan te nemen. De andere werkgevers in de sociale economie
moeten door overheidsbesturen en/of vzw‟s zijn opgericht(65). De beschutte werkplaats moet rechtspersoonlijkheid hebben. Sociale werkplaatsen mogen alleen worden opgericht onder de vorm van een vzw
met sociaal doel, en lokale dienstenbedrijven onder de vorm van een
vzw met sociaal, humanitair of cultureel doel of vanuit plaatselijke besturen. Werkervaringsprojecten kunnen dan weer onder elk van de genoemde vormen, alsook in instellingen van het Vlaams Gewest en de
Vlaamse Gemeenschap. Deze vormelijke verplichtingen leiden ertoe dat
een werkplaats niet tegelijkertijd kan fungeren als beschutte en sociale
werkplaats, terwijl een sociale werkplaats en een initiatief in de lokale
diensteneconomie wel kunnen worden gecombineerd. Nochtans zouden
beschutte en sociale werkplaatsen in het komende eenheidsdecreet tot
een uniforme structuur moeten komen.
De erkenningsprocedures bevatten nog andere voorwaarden die geen
verband houden met de begeleide tewerkstelling van kansengroepen.
Zo blijven invoegbedrijven verplicht een charter van de meerwaardeneconomie te ondertekenen, waardoor ze instemmen met de geest van
het meerwaardenbesluit. Die handeling is in de praktijk een formaliteit.
In een besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005(66) wordt niet
meer gesproken over dat Charter, maar wel over het indienen van een
actieplan MVO en een actieplan „vorming, training en opleiding‟. In het
meerwaardenbesluit is de instemming met het charter echter nog niet
opgeheven(67), waardoor de invoegbedrijven ook effectief dat ondertekend charter blijven indienen. Structureel overleg met de werknemers

64

65

66
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Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten, artikel 2.
De vier voornaamste vormen zijn: het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en de door hen erkende instellingen; plaatselijke besturen en hun verenigingen zonder economische finaliteit; vzw‟s met een sociaal, humanitair of
cultureel doel en vzw‟s opgericht met als doel sociale werkplaats.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiering van de
invoegbedrijven van 15 juli 2005 (Belgisch Staatsblad 29 juli 2005; inwerkingtreding 1 juli 2005)
Artikel 6 van het meerwaardenbesluit van 1 juli 2005: „Om erkend te worden als
invoegbedrijf moet tegelijkertijd aan volgende voorwaarden voldaan worden: 1° het
charter van de meerwaardeneconomie, zoals bepaald in artikel 2, 4° van dit besluit
onderschrijven‟.
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wordt geëist van beschutte werkplaatsen, de invoegbedrijven en initiatieven lokale diensteneconomie. Aan de initiatieven lokale diensteneco68
nomie en werkervaringsbedrijven( ) wordt een diversiteitstoets opgelegd om de evenredige participatie van kansengroepen te kunnen opvolgen.
3.1.2 Subsidievoorwaarden
Uit de hiërarchische klasanalyse die het Rekenhof maakte, blijkt dat de
werkgevers in de sociale economie aan zes gemeenschappelijke kenmerken moeten voldoen om begeleiding te kunnen genieten. Samengevat komt het erop neer dat werkgevers (1) met activiteiten in het Vlaams
Gewest (2) loonsubsidies kunnen ontvangen (3) voor nieuwe tewerkstelling van werknemers (4) als ze hen begeleiding en opleiding bieden, (5)
met inbegrip van voorlegging van een begeleidingsplan (6) zodat ze
later in principe kunnen doorstromen naar het normale economisch circuit. Die voorwaarden stemmen overeen met de beleidsdoelstellingen
die de tewerkstelling willen doen toenemen en de kloof tussen de sociale economie en het reguliere arbeidscircuit willen verkleinen.
Alle werkgevers dienen hun bedrijfsactiviteit uit te voeren in het Vlaams
Gewest. Die afbakening is in principe logisch, aangezien werk geen
gemeenschapmaterie, maar een gewestmaterie is. Toch sluit die voorwaarde onder meer Brusselse werkgevers uit die binnen Vlaamse gemeenschapsmateries actief zijn(69).
Hoewel het in principe om bijkomende of nieuwe tewerkstelling moet
gaan, kunnen de sociale en beschutte werkplaatsen ook onbeperkt worden gesubsidieerd voor bestaande tewerkstelling omdat zij (arbeids)gehandicapten tewerkstellen. Voor invoegbedrijven, die ook arbeidsgehandicapten kunnen tewerkstellen, geldt die versoepeling echter
niet.
3.1.3 Aanwerving van doelgroepwerknemers
Aan de werkgevers worden inspanningen gevraagd om bepaalde doelgroepwerknemers tewerk te stellen.


De invoegbedrijven vragen een erkenning aan voor een maximum
aantal doelgroepwerknemers, maar zijn niet verplicht dat aantal ook
aan te werven. Met het charter van de meerwaardeneconomie(70)
verbinden ze er zich uitsluitend toe maximale inspanningen te leveren om kansengroepen aan te werven en hen gelijkwaardige kansen
te bieden in de onderneming.

68

Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006
Dat heeft de SERV ook al opgemerkt in het advies over de lokale diensteneconomie van 14 juni 2006 en in het advies van 12 september 2007 over de ontwerpuitvoeringsbesluiten.
Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende
een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie.

69

70
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Ook het decreet voor lokale diensteneconomie( ) legt geen verplichte aanwerving van doelgroepwerknemers op. Het gebruik van de
terminologie verbindt zich ertoe inspanningen te leveren is misleidend: aangezien er geen concrete resultaten in het vooruitzicht worden gesteld, kan zelfs niet van een echte verbintenis in juridische zin
worden gesproken. Deze terminologie gaat over de kansengroepen
zoals vooropgesteld in het EAD-beleid, wat op zich streefcijfers zijn.

Bovendien is de kwalificatie van werknemers als subsidieerbare werknemer in één van de werkvormen niet uniform.


De beschutte werkplaatsen richten zich specifiek tot personen met
een handicap (volgens de enge definitie van handicap) die wegens
de aard of de ernst van hun handicap onder de gewone arbeidsvoorwaarden voorlopig of definitief geen beroepsactiviteiten kunnen
72
uitoefenen( ). Ze hoeven echter niet uitsluitend personen met een
73
handicap aan te werven( ).



Het decreet op de sociale werkplaatsen( ) stelt dat zij alleen zeer
moeilijk bemiddelbare werkzoekenden kunnen aanwerven, maar
noch het subsidieagentschap noch de minister van Sociale Economie heeft de bevoegdheid dat af te dwingen. De doelgroepwerknemers van sociale werkplaatsen worden ook arbeidsgehandicapten
genoemd (volgens de ruime definitie van handicap). Concreet gaat
het om zeer langdurige werklozen, mensen met psychosociale problemen en ex-gedetineerden. Alleen de VDAB (d.i. bevoegdheid van
de minister voor Werk) is gemachtigd werkzoekenden als arbeidsgehandicapten te kwalificeren en hen toe te leiden naar de sociale
werkplaatsen (d.i. bevoegdheid van de minister voor Sociale Economie).



Werkervaringsbedrijven krijgen subsidies voor het vrijwillig aanbieden van werkervaring aan langdurig werkzoekenden. Het is inherent
aan dat systeem dat geen aanwervingsinspanningen worden gevraagd.

74

3.1.4 Begeleiding op de werkvloer
Meer in het algemeen zijn de verplichtingen op het vlak van begeleiding
op de werkvloer voor de diverse werkvormen verschillend. Ook de uitvoerbaarheid van die verplichtingen en de opvolging ervan door het

71
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73
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Decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie.
Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, hoofdstuk XXVII, artikel 79, §1.
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen verbinden ze
zich er alleen toe de beschikbare arbeidsplaatsen bij voorrang toe te wijzen aan
personen met een handicap.
Decreet van 8 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, artikel 5.
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subsidieagentschap zijn niet altijd gegarandeerd: ze hangen af van de
erkenningsvoorwaarden, verbintenissen voor de werkgever en het toezicht. Hierna volgt een samenvatting per werkvorm.


Begeleiding van invoegwerknemers behoort tot de erkenningsvoorwaarden van de invoegbedrijven: ze verbinden zich ertoe jaarlijks te
rapporteren over hun begeleidingsinspanningen en kunnen worden
gesanctioneerd. Toch kunnen invoegbedrijven als enige werkvorm
geen aanspraak maken op omkaderingspersoneel. Die lacune heeft
geleid tot de organisatie van het experiment inschakelingscoaching
(zie 2.3.5).



De erkenningsvoorwaarden voor beschutte werkplaatsen leggen
begeleiding op de werkvloer op, maar er zijn geen normen of rapporteringsverbintenissen. De beschutte werkplaatsen moeten alleen
aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen. Om de subsidies te
kunnen ontvangen, bezorgt de beschutte werkplaats driemaandelijks
een verslag - in de praktijk een factuur - aan het subsidieagentschap
met daarin het loon dat werd toegekend aan elke gehandicapte
werknemer en aan elk lid van het kaderpersoneel. De subsidie wordt
toegekend op basis van het aantal werkuren, zonder verantwoording
van de aard van de begeleiding.



Ook in de erkenningsvoorwaarden voor sociale werkplaatsen zijn
begeleiding en opleiding opgenomen. Het verplichte individuele begeleidingsplan vraagt alleen een beschrijving van de geplande begeleiding. De verantwoording van de begeleiding ligt echter volledig bij
de VDAB, die een verslag aan de sociaalrechtelijke inspecteurs van
het departement bezorgt. De sociale werkplaatsen kunnen daarmee
niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun begeleiding, ook al
krijgen ze omkaderingspersoneel. Het subsidieagentschap stelt dat
het dit opvolgt in het kader van de evaluatie van de individuele sociale werkplaatsen, maar kon hiervoor geen evidentie aanhalen.



Werkervaringsbedrijven ontvangen loonsubsidies voor de werknemer en omkaderingssubsidies(75). De te presteren aard en omvang
van de begeleiding werden tot voor kort niet geëxpliciteerd. Ook
werden geen verbintenissen of toezichtsmaatregelen vermeld. De
werkervaringsbedrijven kunnen de werknemer laten begeleiden door
de VDAB of een door de VDAB erkende partner. De aangepaste externe begeleiding moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen
de werkgever en de betrokken organisatie. Vanaf 1 januari 2009
moeten werkervaringsbedrijven een algemeen en individueel bege-

75

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten. De loonsubsidie hangt af van het tewerkstellingspercentage. Het bedrag van de omkaderingssubsidie is een percentage - afhankelijk
van de werkloosheidsduur van de werknemer - van een bedrag - afhankelijk van
het tewerkstellingpercentage. Zo is de maximale omkaderingspremie 35% (voor 3
jaar werkloosheid) van 14.030 EUR op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling op
basis van één arbeidsovereenkomst.
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leidingsplan voorleggen, dat opgevolgd wordt door de VDAB en het
subsidieagentschap(76).

3.1.5 Begeleiding door de ondersteuningsstructuren
De ondersteuningsstructuren bieden begeleiding aan werkgevers, maar
de toegang tot die structuren is niet voor iedereen gelijk. Zo kunnen
invoegbedrijven, sociale en beschutte werkplaatsen en sinds kort ook
initiatieven in de lokale diensteneconomie,een beroep doen op startcentra en adviesbureaus. Voor de werkervaringsbedrijven is in geen enkele
vorm van begeleiding door ondersteuningsstructuren voorzien. Vanuit
een administratief standpunt is dat logisch omdat de werkervaringsbedrijven onder de bevoegdheid van de minister van Werk vallen. Vanuit
een functioneel standpunt is het minder evident omdat ze vergelijkbare
kansengroepen tewerkstellen.
De nood aan begeleiding door startcentra en adviesbureaus is in opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht door het HIVA in het kader
77
van de voorbereiding van het nieuwe sokkelbesluit( ). Het onderzoek
vertolkt vooral de meningen en wensen van de werkgevers in de sociale
economie. Daaruit blijkt dat er nood is aan begeleiding van werkgevers,
maar worden de startcentra noch de adviesbureaus als toonaangevende experten daarvoor genoemd.
Begeleidingsactiviteiten door de startcentra
10 van de 13 jaarverslagen 2006 van de startcentra bevatten een verantwoording van de activiteiten bedrijfsontwikkeling en -begeleiding,
zoals voorzien in artikel 5 van het meerwaardenbesluit.
Uit de jaarverslagen blijkt dat de dienstverlening meestal betrekking
heeft op bedrijfsadviezen over administratieve formaliteiten, bedrijfs- en
financiële plannen, marketingplannen, financieringsmogelijkheden, personeelsbeleid en niet verder gespecificeerde vormen van managementondersteuning, zoals die ook in het normale economische circuit en door
ledenorganisaties of beroepsverenigingen worden gegeven.

76
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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring van 10 juli 2008 (BS 31
oktober 2008; inwerkingtreding vanaf 01 januari 2009): „de promotor maakt een
algemeen begeleidingsplan op. Het algemene begeleidingsplan omvat minimaal
een omschrijving van de functie-inhoud en van de technische, attitudegerichte en
generieke begeleiding en opleiding van de deelnemers; 6° de promotor maakt een
individueel begeleidingsplan op voor elke deelnemer. Het individuele
begeleidingsplan omvat de geplande technische, attitudegerichte en generieke
begeleidingen en opleidingen met het oog op het gewenste uitstroomprofiel.‟
Van den Broeck, G. en L. Van Hemel, Het sokkelbesluit: bouwstenen van een
nieuwe ondersteuningsstructuur voor de sociale economie. HIVA-K.U.Leuven,
2007.
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Daarnaast worden activiteiten vermeld rond het opstarten en opvolgen
van invoegbedrijven (de kernopdracht van de startcentra volgens het
meerwaardenbesluit) en hulp bij opleiding- en diversiteitsplannen.Er
bestaat geen duidelijkheid over de omvang van die managementondersteuning: in enkele gevallen is er sprake van drie uur per trimester,
tweemaal per maand contacten of een halve dag per maand, maar er
staat niet gespecificeerd of dat per startcentrum of per invoegbedrijf is.
Hoe dan ook moet managementondersteuning op basis van de jaarverslagen als een marginale activiteit worden beschouwd.
Slechts 2 van de 13 startcentra maakten in 2006 melding van bedrijfsbegeleiding gericht op de doelgroepwerknemers. Het eerste nam deel
aan een workshop voor werkzoekenden jonger dan 30 jaar die zich
eventueel als zelfstandige willen vestigen en was betrokken bij krediet78
dossiers voor die mensen bij het Participatiefonds( ). Het tweede was
medeorganisator van een jobbeurs en werd ook ingeschakeld in het
systeem van jobcoaching. Het wordt daarvoor in principe vergoed door
de VDAB en mag die activiteiten dus niet als managementondersteuning inbrengen.
Begeleidingsactiviteiten door de adviesbureaus
Uit het dossieronderzoek van de basisopvolgingsrapporten en adhocadviezen 2006 van adviesbureaus kwam naar voren dat de adviezen
vooral van bedrijfseconomische aard zijn en slechts uitzonderlijk zijn
gericht op de specifieke aanpak van kansengroepen. In de basisopvolgingsrapporten wordt het personeelsmanagement wel besproken, maar
daaruit valt niet op te maken welke inspanningen de adviesbureaus leveren om de werkgever aan te zetten tot aanwerving of begeleiding van
doelgroepwerknemers. De bevindingen beperken zich meestal tot opmerkingen over het personeelscontingent, de noodzaak van een beleid
voor het omkaderingspersoneel en de economische benutting van het
personeel. Daarnaast komen de aan- of afwezigheid van evaluatiegesprekken, werknemerspeilingen, de individuele opvolging door jobcoaches en trajectbegeleiders van de VDAB aan bod, alsook de opmaak
van functie- en competentieprofielen.
3.2

Werknemers

3.2.1 Kansengroepen in de regelgeving
Met de begeleiding van de VDAB, de ondersteuning van de werkvormen
en de omkadering op de werkvloer beoogt het beleid de duurzame tewerkstelling van kansengroepen en hun doorstroming naar het normale

78

Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, kleine ondernemingen, starters, inclusief werkzoekenden.
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economische circuit. De omschrijving van het begrip kansengroepen is
echter voor interpretatie vatbaar. De uiteenlopende omschrijvingen in de
regelgeving creëren verwarring over de doelgroepen die met de maatregelen worden beoogd.
79



Het diversiteitsdecreet van 2002( ) omschrijft kansengroepen als
alle groepen van de bevolking op actieve leeftijd die niet op een
evenredige wijze vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Sinds
het uitvoeringsbesluit van 2004(80) worden hieronder verstaan alle
categorieën van personen waarbij de werkzaamheidsgraad lager ligt
dan het gemiddelde bij de totale Vlaamse beroepsbevolking. Voor
de toepassing van het besluit worden de volgende groepen in het
bijzonder als kansengroepen beschouwd: allochtonen, personen met
een handicap, oudere werknemers (45+), kortgeschoolden en personen van een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere
geslacht ondervertegenwoordigd zijn in een specifiek arbeidssegment.



In het samenwerkingsakkoord( ) verbinden de contracterende partijen zich er onder meer toe maximale kansen voor kansengroepen
na te streven. De kansengroepen worden hier gedefinieerd als langdurig werkzoekenden en leefloongerechtigden en gerechtigden op
financiële steun. Er wordt zelfs een evenredige vertegenwoordiging
van de twee laatste groepen als doel vooropgesteld.

81

3.2.2 Kansengroepen in de werkvormen
Overeenkomstig het diversiteitsdecreet kan de Vlaamse Regering elk
jaar de definitie van kansengroepen wijzigen (na advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen), afhankelijk van de op dat ogenblik
geldende tewerkstellingscijfers. Dat laat toe in te spelen op de actualiteit.
De doelgroepwerknemers in de sociale economie, zoals omschreven in
de toepasselijke regelgevingen en op de website van het subsidieagentschap en van de VDAB, komen niet noodzakelijk overeen met de kansengroepen uit het diversiteitsdecreet. Personen die tot een erkende
kansengroep behoren, hebben meer kans, maar geen zekerheid, op
een gesubsidieerde begeleide tewerkstelling in de sociale economie.
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Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat
betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en
arbeidsbemiddeling, artikel 2, §2.
Decreet van 16 juni 2006 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
betreffende de meerwaardeneconomie, artikel 4.
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Er is geen duidelijk verband tussen de kansengroepen gedefinieerd op
basis van allochtone afkomst en geslacht enerzijds en de voorwaarden
82
voor werknemers, werkgevers, subsidie en toezicht anderzijds( ).


Allochtonen worden nergens als bijzondere doelgroep vermeld. Alleen de werkgevers die een diversiteitstoets moeten uitvoeren - de
lokale dienstenbedrijven en de werkervaringsbedrijven - engageren
zich om allochtonen evenredig te vertegenwoordigen. Dat engagement is echter juridisch niet afdwingbaar, want allochtoon wordt nergens als voorwaarde vermeld. Het blijkt inderdaad niet eenvoudig
het beginsel van evenredige participatie en het beginsel van gelijke
behandeling, allebei beginselen uit het diversiteitsdecreet(83), met
elkaar te verzoenen.



Het diversiteitsdecreet vermeldt ook het geslacht als criterium om
kansengroepen te definiëren. Er is tot nu toe geen aanleiding geweest om op grond daarvan maatregelen uit te vaardigen in de
Vlaamse tewerkstellingsprogramma‟s.

Er is ook geen duidelijk verband tussen de kansengroepen en een van
84
de onderzochte werkvormen( ).


Personen met een handicap kunnen in verschillende sectoren terecht. Bij de sociale werkplaatsen is arbeidshandicap (volgens de
ruime definitie van handicap) een voorwaarde voor tewerkstelling.
De beschutte werkplaatsen werven bij voorrang personen met een
handicap (volgens de enge definitie) aan. Invoegbedrijven kunnen
arbeidsgehandicapten tewerkstellen die zes maanden inactief zijn.
De lokale dienstenbedrijven en werkervaringsbedrijven voorzien niet
in afzonderlijke maatregelen voor personen met een handicap, maar
kunnen dat als aandachtspunt meenemen in het kader van de diversiteitstoets.



Kortgeschoolden zijn volgens het diversiteitsdecreet personen zonder diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs. Dat criterium speelt alleen een rol bij de aanwerving in een sociale werkplaats. Bij de meeste werkvormen zijn de diplomavereisten soepeler.
Zo is een diploma van hoger secundair onderwijs de bovengrens om
invoegwerknemer te worden, in de lokale diensteneconomie te werken en als (gesco-)wep-plusser aan de slag te gaan.

82

Ook in het normale economische circuit bestaan allerhande vormen van (Vlaamse
en federale) subsidiëring om werkgevers ertoe aan te zetten personen uit kansengroepen tewerk te stellen, zoals de ACTIVA voor langdurig werklozen, CAO26 voor
arbeidsgehandicapten, inschakelingspremie voor gehandicapten, individuele beroepsopleiding voor werkzoekenden die specifieke begeleiding nodig hebben, invoeginterims, instapopleiding, doorstromingsprogramma‟s, enz. Zie website van de
VDAB.
Diversiteitsdecreet van 8 mei 2002, hoofdstuk II, artikel 5, §1 en §2.
Ter nuancering moet worden gesteld dat één invoegmaatregel wel degelijk is gericht op de tewerkstelling van 50-plussers en personen met een handicap.
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Ten slotte is de kansengroep gedefinieerd op basis van leeftijd achterhaald door de Europese regelgeving.
 Het diversiteitsdecreet beschouwt werknemers boven de 45 jaar nog
als oudere werknemers, terwijl de Europese minimumnorm voor
subsidieerbaarheid van oudere werknemers op 50 jaar ligt(85). In de
praktijk wordt overal de Europese norm correct toegepast.
3.2.3 Doelgroepwerknemers
De enige voorwaarde die voor alle werkvormen geldt, is dat de aan te
werven werknemer niet-werkend werkzoekend is en wordt toegeleid
door de VDAB. Met andere woorden, een inschrijving bij de VDAB vormt
de basisvoorwaarde. Andere voorwaarden betreffen meestal de duur
van inactiviteit, al dan niet gekoppeld aan het recht op een werkloos86
heidsuitkering of een leefloon( ), de leeftijd of de scholingsgraad.
De voorwaarden voor doelgroepwerknemers, die voor de diverse werkvormen ook nog eens verschillend zijn, zijn niet uniform.


Invoegwerknemers zijn personen jonger dan 50 jaar die minimaal
360 dagen inactief zijn, personen ouder dan 50 die minimaal 180
dagen inactief zijn, personen die 180 dagen leefloon genieten en
(1 dag) zijn ingeschreven als niet-werkend werkzoekend, personen
met een arbeidshandicap die 180 dagen inactief zijn of deeltijds lerenden tussen 16 en 18 jaar.



Werknemers in een sociale werkplaats zijn personen die minimaal
5 jaar inactief zijn, een arbeidshandicap hebben en geen diploma
HSO.



Werknemers in de lokale diensteneconomie zijn niet-werkende
werkzoekenden met hoogstens een diploma HSO die gedurende 18
kalendermaanden voor de indiensttreding minstens 12 maanden als
werkzoekende zijn ingeschreven bij de VDAB, uitkeringsgerechtigde
volledig werklozen met hoogstens een diploma HSO die in de loop
van de maand van de indiensttreding en de 18 kalendermaanden die
daaraan voorafgaan ten minste 312 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben ontvangen, en personen die minstens 6 maanden gerechtigd zijn op het leefloon of op financiële maatschappelijk
hulp en minstens 1 dag als werkzoekende zijn ingeschreven.

Er bestaat geen enkele verklaring voor de verschillen in de opgelegde
termijnen van inactiviteit. Zo kunnen leefloontrekkers na zes maanden
terecht in invoegbedrijven of lokale dienstenbedrijven en na één jaar in
werkervaringsbedrijven. Ook deeltijds lerenden tussen 16 en 18 jaar
kunnen worden gesubsidieerd als invoegwerknemer of als gescowepplusser opdat ze de nodige ervaring kunnen opdoen om hun diplo85

86

Europese verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Europese Commissie van 5
december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGverdrag op de werkgelegenheidssteun.
Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 betreffende de verlenging
van bepaalde staatssteunbeschikkingen(2007/72/EG).
Of financiële maatschappelijke hulp.
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ma te halen. Bovendien worden in elke regeling diverse groepen gelijkgesteld op basis van criteria die op zich niets met kansengroepen te
maken hebben.
De doelgroepwerknemers moeten meestal bij de VDAB trajectbegeleiding (zie 2.3.5) volgen. Dat houdt in dat ze een intakegesprek hebben
gehad en een trajectovereenkomst met een begeleidingsplan hebben
ondertekend. De trajectbegeleiding is verplicht voor invoegwerknemers
- met uitzondering van arbeidsgehandicapten en deeltijds lerenden - en
87
voor werknemers in sociale en beschutte werkplaatsen( ) en werkervaringsbedrijven, maar niet voor werknemers in de lokale diensteneconomie.
3.3

Opvolging van de begeleiding

De begeleidingsmaatregelen in de sociale economie zijn bedoeld om
initiatieven in de sociale economie te stimuleren en om de tewerkstelling
- in het bijzonder van bepaalde doelgroepwerknemers - te bevorderen.
De opvolging kan gebeuren vanuit verschillende invalshoeken en op
verschillende niveaus. In dit onderzoek wordt uitgegaan van twee benaderingen: de opvolging conform de beheersovereenkomst en de opvolging van doelgroepbereik en doelbereik.
3.3.1 De opvolging conform de beheersovereenkomst
Hierna wordt aan de hand van de normen uit de beheersovereenkomst
het doelbereik gemeten. De hierna beschreven monitoring en rapportering, die in dit kader wordt gedaan, geven meteen een antwoord op de
onderzoeksvraag naar verantwoording aan het parlement: wat niet
wordt opgevolgd, kan uiteraard niet worden gerapporteerd.
Overeenkomstig de beheersovereenkomst stelt het agentschap zich
voor de toekomst tot doel vanuit haar beleidsuitvoerende rol beleidsrelevante informatie te verzamelen over het beleidsveld en de beleidseffecten. In het kader van de evaluatie van de beheersovereenkomst moet
het agentschap jaarlijks een verslag afleveren waarin het o.a. rapporteert over:


de doorstroom en doorgroei in de sociale-economie-initiatieven;



de aangroei van de sociale-economie-initiatieven;



het bereik van nieuwe marktniches in de sociale economie.

Op basis van die gegevens wordt jaarlijks de realisatie van de volgende
parameters opgevolgd: groeipad, rotatie, diversiteitstoets en verhoogde
uitstroom uit de werkloosheid en naar werk.

87

Beschutte werkplaatsen moeten samenwerken met een zogenoemde GTB of gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst (Bron: website VDAB).
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Het addendum bij de beheersovereenkomst 2007-2010 toont aan dat
het subsidieagentschap daadwerkelijk de nodige gegevens bezorgt aan
de minister. De gegevens over de tewerkstelling van doelgroepwerknemers zijn echter afkomstig van diverse databanken, die niet zijn geïntegreerd. Het subsidieagentschap beheert de gegevens over de beschutte
werkplaatsen in een afzonderlijk databeheersysteem, dat sinds april
2006 is overgeheveld naar het agentschap. De VDAB beheert de tewerkstellingscijfers via het clientvolgsysteem (CVS) en stelt die ter beschikking van het subsidieagentschap. Dat is logisch, aangezien het
subsidieagentschap door het beleid alleen verantwoordelijk is gesteld
voor het beheer van subsidies en de VDAB de tewerkstelling opvolgt.
De gegevens in het addendum over de aangroei van de socialeeconomie-initiatieven zijn summier. Er wordt niet uitgelegd wat onder
initiatieven of dossiers moet worden verstaan, maar het lijkt erop dat de
initiatieven overeenkomen met de werkvormen in de sociale economie.
De rapportering beperkt zich tot aantallen dossiers en VTE‟s. Ze bevat
geen beschrijving noch een beoordeling van de werkvormen zelf. De
gegevens zijn afkomstig van het CVS van de VDAB.
Tot nader order zijn er geen afspraken gemaakt tussen het departement, het subsidieagentschap en de VDAB over het beheer, de onderlinge uitwisseling en de analyse en rapportering van gegevens over het
doelbereik van de tewerkstellingsprogramma‟s.
3.3.2 Opvolging van doelgroepbereik en doelbereik
Doelgroepbereik
Doelgroepbereik verwijst naar de mate waarin de beoogde doelgroepen
worden bereikt met de voorziene maatregelen, zoals:


Hoeveel van de bedoelde werkgevers worden bereikt door de ondersteuningsstructuren?



Hoeveel omkaderingspersoneel krijgen zij ter beschikking?



Hoeveel doelgroepwerknemers worden gesubsidieerd tewerkgesteld
en genieten begeleiding van omkaderingspersoneel?

Conform de beheersovereenkomst is doelgroepbereik voor het agentschap geen doelstelling op zich en geen voorwerp van opvolging. Toch
moet het agentschap volgens de beheersovereenkomst over bepaalde
aspecten van doelgroepbereik rapporteren.
De basisdatabank van het agentschap bevat uitsluitend de gegevens
over de gesubsidieerde werknemers die nodig zijn om betalingen te
kunnen uitvoeren. De doelgroepwerknemers worden door de VDAB als
dusdanig gekwalificeerd en komen alleen als voorwerp van subsidiëring
bij het agentschap terecht. Ook gegevens over bijvoorbeeld de scholing,
allochtone afkomst, arbeidshandicap of leeftijd worden door de VDAB
beheerd.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-C (2009) – Nr. 1

58

Over de gesubsidieerde werkgevers houdt het subsidieagentschap onvoldoende systematisch gegevens bij om het doelgroepbereik te kunnen
evalueren. Weliswaar beschikt het agentschap over een registratiedatabank van de erkende werkgevers, waarin een aantal kenmerken van de
onderneming worden opgenomen, maar dit is nog onvoldoende om
doelgroepbereik te evalueren. Een aantal noodzakelijke gegevens zitten
vervat in de individuele dossiers van de startcentra en adviesbureaus,
die rapporteren over hun adviezen aan de werkgevers.
Het agentschap heeft geen overzicht van de begeleiding door ondersteuningsstructuren en omkaderingspersoneel. Het volgt de werking van
de ondersteuningsstructuren wel op in het kader van het dossierbeheer
en de kwaliteit ervan wordt op het terrein opgevolgd door de projectadviseurs. Van systematische opvolging of beoordeling van het omkaderingspersoneel is daarentegen geen sprake.
Doelbereik
Het doelbereik peilt naar de mate waarin de begeleiding de vooropgestelde doelen bereikt. De beheersovereenkomst formuleert alleen een
operationele doelstelling voor de begeleiding van werkgevers door ondersteuningsstructuren. Met het oog op de optimalisering van de werking van de ondersteuningsstructuren worden in de bijlage bij de beheersovereenkomst een aantal parameters geformuleerd. Tot nu toe
werd echter niet voor alle doelstellingen een nulmeting uitgevoerd, zodat
nog niet alle parameters operationeel zijn (zie bijlage 2).
Voor de begeleiding van werknemers bevat de beheersovereenkomst
geen expliciete doelstelling. Er kan worden gesteld dat de finale doelstelling voor de werknemers ligt in de tewerkstelling zelf – onder meer
gerealiseerd via de trajectbegeleiding door de VDAB – en in de doorstroming naar het normale economische circuit.
Het Rekenhof heeft het agentschap een overzicht gevraagd van de
prestaties van de ondersteuningsstructuren en van het omkaderingspersoneel, van het aantal (gesubsidieerd) tewerkgestelde personen (zowel
omkaderingspersoneel als werknemers) en van de uitstroom van de
werknemers naar ander werk. Uit de gegevens die het agentschap bezorgde (zie bijlage 7), bleek dat het agentschap wel een indicatie kan
geven van de budgettaire gegevens, maar niet in staat is te rapporteren
over de gesubsidieerde doelgroepwerknemers in de diverse werkvor88
men( ). De gegevens over de hoeveelheid omkaderingspersoneel
haalde het agentschap uit de databanken van de VDAB en van de beschutte werkplaatsen. Gegevens over de lokale diensteneconomie kon
het niet bezorgen.

88

Hoewel de beheersovereenkomst in een dergelijke rapportering voorziet.
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In welke mate de begeleiders op de werkvloer (in de vorm van omkaderingspersoneel, inschakelingscoaches of externe begeleiders) bijdragen
tot de ontwikkeling van de werknemers en hun doorstroming naar het
normale economische circuit, kan met het huidige beheer niet worden
bepaald. Volgens het subsidieagentschap en het departement wordt de
kwaliteit van de begeleiding niet bijgehouden in een databank, maar
wordt dat opgevolgd tijdens een jaarlijkse evaluatie door de projectadviseurs ter plaatse. Er is bijgevolg geen systematisch effectiviteitsonderzoek van deze maatregelen. Van de prestaties van het omkaderingspersoneel zijn alleen de facturen voor de subsidies beschikbaar.

3.3.3 Reconstructie van de gesubsidieerde tewerkstelling
Op basis van de gegevens die het agentschap kreeg uit het CVS heeft
het Rekenhof geprobeerd te reconstrueren hoeveel doelgroepwerknemers het agentschap in 2006 heeft gesubsidieerd in de diverse werkvormen en in welke mate de doelgroepwerknemers nadien uitstroomden
naar andere vormen van tewerkstelling.
Gesubsidieerde doelgroepwerknemers
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat aan de minister en het parlement
licht vertekende tewerkstellingscijfers werden bezorgd, aangezien de
statistieken steunen op de records in het databestand en niet op de
werkelijke personen. Van de 19.886 records uit het bestand hebben er
746 of 3,8% geen klantennummer. Die personen worden niet opgenomen in de tewerkstellingsstatistieken die de VDAB en het agentschap
opmaken, omdat ze niet identificeerbaar zouden zijn. Bij alle records
staat nochtans het rijksregisternummer van de betreffende persoon. Het
bestand bevat bovendien 520 dubbele rijksregisternummers. Dat betekent dat 2,6% van de records personen betreffen die meermaals zijn
geregistreerd en bijgevolg in verschillende gesubsidieerde statuten werden tewerkgesteld.
De reconstructie toonde eveneens aan dat er binnen de gesubsidieerde
tewerkstelling geen onderscheid wordt gemaakt tussen werkvormen
onder de bevoegdheid van de minister van Werk en die onder de minister van Sociale Economie. Zo bevat het databestand gegevens over
doelgroepwerknemers in invoegbedrijven en sociale werkplaatsen, maar
ook over arbeidszorg, wep-plus en buitenschoolse kinderopvang. Het
bestand bevat ook gegevens over omkaderingspersoneel in sociale
werkplaatsen en in diverse gesco-statuten. Er zijn echter geen gegevens over de beschutte werkplaatsen of de lokale diensteneconomie.
De reconstructie van het doel- en doelgroepbereik is daardoor alleen
mogelijk voor doelgroepwerknemers van invoegbedrijven, sociale werkplaatsen en werkervaringsbedrijven en voor omkaderingspersoneel van
sociale werkplaatsen.
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Doorstroming
De beschikbare gegevens bevatten verschillende cijfers over de doorstroming van werknemers. Een persoon die uit dienst gaat, is iemand
waarvan het contract is afgelopen of die zelf uit dienst gaat. De VDAB
houdt daarover twee soorten uitstroomgegevens bij:


uitstroom uit de werkloosheid: de persoon is niet meer ingeschreven
als niet-werkend werkzoekende (dat impliceert niet dat die persoon
aan het werk is);



uitstroom naar werk: de betrokkene is volgens de VDAB aan het
werk.
89

De onderstaande tabel( ) schetst de uitstroom van werknemers die op
1 januari 2006 in dienst waren in de gesubsidieerde tewerkstelling. Van
die 6.682 werknemers ging bijna de helft, 3.013 personen, weer uit
dienst in de loop van 2006. Dat ligt vooral aan de werkervaringsprojecten, die per definitie slechts tijdelijke werkervaring bieden. In totaal
stroomden 1.872 personen (28,0%) uit de werkloosheid en 1.517
(22,7%) naar werk. Het valt op dat ook het omkaderingspersoneel, dat
op zich niet tot de kansengroepen voor tewerkstelling behoort, maar
voor twee derde uitstroomt naar werk.

89

Deze tabel werd door het Rekenhof samengesteld uit datagegevens verstrekt door
het subsidieagentschap.
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DGW op

DGW op

Uit dienst

1/1/2006

1/1/2007

in 2006

Invoegwerknemers

Sociale werkplaat-

Uitstroom
Uitstroom uit

Uitstroom naar

werkloosheid

werk

1

230 (70,6% )

2

1.333

1.007

326

100,0%

75,5%

24,5%

2.443

2.108

335

100,0%

86,3%

13,7%

489

407

82

100,0%

83,2%

16,8%

2.417

147

100,0%

6,1%

93,9%

6.682

3.669

3.013

1.872

1.517

100,0%

54,9%

45,1%

28,0%

22,7%

17,3%

185 (56,7% )

3

1

196 (58,5% )

13,9%

4

2

120 (35,8% )

sen - DGW

Sociale werkplaat-

8,0%

3

1

66 (80,5% )

4,9%

4

2

56 (68,3% )

sen – omkadering

Wep-plus

Totaal DGW

13,5%

3

1

1

uitstroom uit werkloosheid in verhouding tot personen uit dienst in 2006

2

uitstroom naar werk in verhouding tot personen uit dienst in 2006

3

uitstroom uit werkloosheid in verhouding tot DGW op 1/1/2006

4

uitstroom naar werk in verhouding tot DGW op 1/1/2006

57,1%

3

91

De volgende tabel( ) geeft een overzicht van de uitstroom van alle
werknemers die in de loop van 2006 in dienst waren (personen die al in
dienst waren op 1 januari 2006 plus de nieuwe aanwervingen van 2006).
Van de 12.085 waren er nog 7.894 of 65,3% in dienst op 1 januari 2007.
2.613 (21,6%) verdwenen uit de werkloosheid en 2.119 (17,5%) vonden
werk.

91

4

2

2.270 1.380 (60,8% ) 1.156 (50,9% )

Het Rekenhof stelde vast dat het personeelsbestand erg dynamisch is.
90
In de loop van 2006 traden er 5.403 nieuwe werknemers in dienst( ).
Daarvan gingen er 1.178 of 21,8% hetzelfde jaar weer uit dienst, waarvan 741 (13,7%) niet meer in de werkloosheid zaten en er minstens 602
(11,1%) ander werk vonden.

90

11,5%

Waarvan 927 invoegwerknemers, 826 personen in een sociale werkplaats, 3.467
als wep-plusser en 183 omkaderingsleden voor de sociale werkplaatsen.
Idem voetnoot 89.
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Invoegwerknemers

DGW in

DGW op

Uit dienst

2006

1/1/2007

in 2006

Uitstroom
Uitstroom uit

Uitstroom naar

werkloosheid

werk

1

352 (72,1% )

2

2.260

1.772

488

281 (57,6% )

100,0%

78,4%

21,6%

15,6%

3.269

2.793

476

274 (57,6%

100,0%

85,4%

14,6%

8,4%

672

548

124

100,0%

81,5%

18,5%

5.884

2.781

100,0%

47,3%

52,7%

32,1 %

12.085

7.894

4.191

2.613

2.119

100,0%

65,3%

34,7%

21,6%

17,5%

3

12,4%

4

Sociale werkplaatsen- DGW

1)

2

180 (37,8% )

3

5,5%

4

Sociale werkplaatsen – omkadering

Wep-plus

Totaal DGW

1

97 (78,2% )
14,4%

3

1

12,6%

4

2

3.103 1.890 (60,9% ) 1.573 (50,7% )

1

uitstroom uit werkloosheid in verhouding tot personen uit dienst in 2006

2

uitstroom naar werk in verhouding tot personen uit dienst in 2006

3

uitstroom uit werkloosheid in verhouding tot DGW op 1/1/2006

4

uitstroom naar werk in verhouding tot DGW op 1/1/2006

3

De bestanden bevatten geen gegevens waarmee de aard van de doorstroming van de werknemers kan worden opgevolgd. Het is dan ook
onmogelijk te achterhalen of de werknemers die uitstroomden naar werk
aan de slag zijn gegaan in het normale economische circuit of in een
andere gesubsidieerde werkvorm.
3.4

2

85 (68,5% )

Conclusies



In de beleidsmaatregelen worden de beleidsdoelstellingen van sociale economie en van tewerkstelling vermengd. Zo bevatten de erkenningsvoorwaarden voor werkgevers om voor begeleiding in
aanmerking te komen, verplichtingen die wel passen in een globaal
beleid van sociale economie, maar die niet zijn afgestemd op de beleidsdoelstelling die de tewerkstelling van kansengroepen beoogt.



De begeleiding door startcentra en adviesbureaus bestaat voornamelijk uit algemeen bedrijfseconomisch advies. De specifieke gerichtheid van de sociale economie op duurzame tewerkstelling, begeleiding naar reguliere tewerkstelling en het welzijn van de doelgroepwerknemers komt weinig aan bod.
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De erkenningsvoorwaarden voor werkvormen in de sociale economie zijn niet gelijklopend voor werkgevers die vergelijkbare doelgroepwerknemers tewerkstellen. De gesubsidieerde begeleiding is
meer afgestemd op de behoeften van de respectievelijke werkvormen dan op die van de doelgroepwerkgevers en –werknemers



Sinds 2008 is de toegang van erkende werkgevers in de sociale
economie tot de adviezen van de startcentra en adviesbureaus gelijkgesteld. De ongelijkheid en ondoorzichtigheid in verband met de
voorwaarden om omkaderingspersoneel aan te werven en de verplichting tot verantwoording van de bestede middelen blijft bestaan.
Het onderscheid tussen jobcoaches en inschakelingscoaches voor
de begeleiding van werknemers is kunstmatig.



De subsidies voor ondersteuning verplichten de werkvormen niet
altijd om doelgroepwerknemers aan te werven.



De gebruikte terminologie in de beleidsteksten en de regelgeving is
niet eenduidig over de doelgroepen van de beleidsmaatregelen en
over de voorwaarden. Welke doelgroepwerknemers in aanmerking
komen voor welke tewerkstellingsmaatregelen is niet uniform, net
zomin als de kwalificatie van werknemers als subsidieerbare kansengroep door de VDAB.



De monitoring van de ondersteuningsstructuren en de geboekte
resultaten is nog niet operationeel. De beheersovereenkomst voorziet in rapportering door het agentschap over de gesubsidieerde tewerkstelling in de diverse werkvormen, terwijl de bevoegdheden voor
tewerkstelling eigenlijk bij de VDAB liggen. Er zijn nog onvoldoende
concrete afspraken tussen het departement, het subsidieagentschap
en de VDAB over het beheer en de onderlinge uitwisseling van gegevens over de tewerkstellingsprogramma‟s en de ondersteuningsstructuren.



Heel wat databanken bevatten gegevens die verband houden met
het doelbereik van de maatregelen, maar ze zijn nog onvoldoende
geïntegreerd om kwaliteitsvolle analyses te kunnen maken. De werking en de resultaten van de ondersteuningsstructuren en het omkaderingspersoneel kunnen bijgevolg onvoldoende worden geëvalueerd.



Ook over de eindresultaten bij de gebruikers, de bijkomende tewerkstelling door gesubsidieerde werkgevers van doelgroepwerknemers
en de duurzame tewerkstelling van doelgroepwerknemers is onvoldoende systematisch informatie beschikbaar.
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4

Financiële middelen voor de ondersteuningsstructuren

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de budgetten voor begeleide tewerkstelling worden ingeschat en opgevolgd.
Tevens ging het na of het Vlaams Parlement voldoende informatie krijgt
over de besteding van de middelen voor de begeleide tewerkstelling.
4.1

Inschatting en opvolging budgetten

Een correcte inschatting van de middelen vergt een realistische raming
van de verwachte behoeften. Er moeten voldoende middelen zijn om
zowel de reeds aangegane verbintenissen te financieren als de aangekondigde nieuwe beleidsinitiatieven.
Vanaf 2007 maakte het subsidieagentschap een overzicht van de verbintenissen en doelstellingen in het kader van het meerjarenondernemingsplan.
Uit interviews met verantwoordelijken van het subsidieagentschap bleek
dat nog nooit een globale behoeftemeting en –analyse is uitgevoerd.
Wel wordt bij elke uitbreidingsronde overleg gepleegd tussen het subsidieagentschap, het beleid en de vertegenwoordigers van het werkveld.
Ook wordt rekening gehouden met de sociale partners op het VESOC
en de aanwezigheid van de doelgroep binnen de werkzoekendenpopulatie van elke regio om het totaal te verdelen aantal VTE per regio vast
te leggen.
Op regelmatige basis (ongeveer eenmaal per week) vindt overleg plaats
tussen het agentschap en het kabinet. Op die manier blijven de noden
binnen de sector tot op zekere hoogte in beeld.
Volgens het subsidieagentschap en de minister bevoegd voor Sociale
Economie zijn een globale behoeftemeting niet noodzakelijk omdat er in
de praktijk voldoende indicaties zijn dat de vraag nog altijd veel groter is
dan het aanbod.
Een geïntegreerd systeem om het budget op te volgen en de behoeften
te meten is momenteel nog niet operationeel. In samenwerking met het
subsidieagentschap werkt het departement Werk en Sociale Economie
aan een accuraat monitoringinstrument dat aan de administratie en aan
het beleid de mogelijkheid moet bieden de resultaten en de effecten van
de verschillende maatregelen te meten, op te volgen en te evalueren. In
dat kader zal een performant monitoringsysteem worden geïntegreerd in
een modulair informaticasysteem.
In afwachting van een geïntegreerd systeem wordt ieder deelbudget
afzonderlijk opgevolgd.
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Voor de ondersteuningsstructuren wordt met Cognos gewerkt.
Via de rapporteringstool Cognos kan een rapport worden getrokken op de Orafin-databank. Dit rapport kan worden bewerkt tot
een inhoudelijke groepering van subsidiebesluiten en betalingen.
Voor de maatregelen sociale werkplaatsen, invoegbedrijven en
wep-plus worden zowel gegevens uit Cognos gebruikt, als gegevens van de cel Betalingen, die via e-mail in een Access92
bestand( ) worden bezorgd aan de begrotingscel.
Beschutte werkplaatsen worden via een afzonderlijk systeem
opgevolgd (het vroegere systeem van het Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap).
De lokale diensteneconomie zit ook in een afzonderlijk systeem.

Het subsidieagentschap stelt bij het begin van een begrotingsjaar voor
alle basisallocaties overzichtfiches (in Word) op waarop het totale beschikbare krediet, de totaliteit van de vastleggingen, de totaliteit van de
ordonnanceringen en het openstaande krediet worden vermeld. Zowel
het beschikbare krediet (bv. bijtellen van kredieten vanuit herverdelings93
besluiten) als de overige aspecten( ) worden regelmatig handmatig
geactualiseerd. De sectieverantwoordelijken krijgen op geregelde tijdstippen de fiches die betrekking hebben op de basisallocatie(s) voor hun
sectie. Zo nodig kunnen zij via een gezamenlijke schijf het beschikbare
krediet en de stand van de betalingen opvolgen.
Voor de begrotingsonderhandelingen levert de cel Projectbeheer en de
begrotingsverantwoordelijke van het Agentschap een raming van de
budgettaire behoefte aan het kabinet, als uitgangspunt voor de bilaterales. De raming wordt in de praktijk opgemaakt volgens het volgende
vaste stramien: het gemiddelde van vorig jaar vermeerderd met een
groeipad(94) en een index. Zodra de benodigde middelen zijn geraamd,
wordt aan de hand van de gemiddelde premies van het voorafgaande
jaar berekend hoeveel bijkomende premies kunnen worden uitbetaald.
In de toekomst zullen ook het meerjarenondernemingsplan en het jaaractieplan, waarin jaarlijks de doelstellingen van de beheersovereenkomst (in stappenplannen) worden geconcretiseerd, fungeren als werkdocumenten voor de begrotingsbesprekingen. Oorspronkelijk werden in
deze plannen alleen de uitvoering van de kerntaken uit de beheersovereenkomst beoordeeld, niet de recurrente taken van het agentschap, die
een groot deel van de dagelijkse werking uitmaken. Aan het JAP 2008
werden intussen ook de recurrente taken toegevoegd.

92

93

94

Die gegevens kunnen ook worden gelinkt (op basis van het conventienummer) aan
de registratiedatabank van de cel Projectbeheer.
Twee personen in het agentschap maken op aanvraag queries voor de koppeling
van gegevens.
Het groeipad kan worden omschreven als datgene wat de minister aan extra‟s
plant uit bv. het meerbanenplan of het bij de start van de legislatuur afgesproken
groeipad per beleidsdomein. Het is afhankelijk van het budget dat in de bilaterales
tijdens de begrotingsonderhandelingen wordt besproken en beslist.
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4.2

Verantwoording

In de Vlaamse Gemeenschap zijn de voornaamste verantwoordingsdocumenten voor de begroting bestemd voor het Vlaams Parlement de
beleidsnota‟s, de beleidsbrieven en de toelichtingen bij de begrotingsprogramma‟s.
In het algemeen heeft het Rekenhof voor gans het domein van de
Vlaamse Gemeenschap diverse knelpunten vastgesteld inzake begro95
tingsrapporteringen( ):


De presentatie van de toelichtingen per programma enerzijds en de
beleidsnota‟s en beleidsbrieven anderzijds is onvoldoende op elkaar
afgestemd. De vergelijkbaarheid tussen de programmadoelstellingen die de toelichtingen formuleren en de doelstellingen die de beleidsnota‟s en beleidsbrieven formuleren, is dikwijls beperkt.



De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen is
onvoldoende afgelijnd: de begrotingsprogramma‟s zijn niet aan de
organisatiestructuur gekoppeld. Bovendien ontbreekt nog een efficiënte koppeling met de beheersovereenkomsten.



Doelstellingen en prestaties zijn meestal onvoldoende SMART geformuleerd,zodat evenmin systematische informatie over het doelstellingenbereik beschikbaar is.



De informatie van de beleidsbrieven en programmatoelichtingen is
niet altijd relevant of coherent. Essentiële informatie ontbreekt soms,
in andere gevallen wordt overbodige informatie gegeven.

Hierna gaan we specifiek in op de verantwoording bij de middelen van
begeleide tewerkstelling.
4.2.1 Beleidsnota
De beleidsnota sociale economie 2004-2009 bevat alleen algemene
informatie over de begeleide tewerkstelling. Over de benodigde middelen worden geen indicaties gegeven.
De beleidsnota bevat cijfergegevens over de doelgroepen, maar is weinig concreet over hoe de effecten van beleidsopties zullen worden gemeten.
4.2.2 Beleidsbrief
De beleidsbrief werk en sociale economie 2006-2007 bevat weinig gegevens over begeleide tewerkstelling. Er wordt slechts op hoofdlijnen
ingegaan op de ondersteuningsinstrumenten, waaronder de ondersteu-

95

Zie advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door de Vlaamse
Regering van 8 december 2008 (stuk 40 (2008-2009) nr. 1 van Vlaams Parlement).
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ningsstructuren ressorteren, en voor dat geheel van maatregelen wordt
alleen een totaalbudget meegedeeld. Het omkaderingspersoneel wordt
niet tot die categorie gerekend, maar valt onder de algemene maatregelen inzake invoegbedrijven, sociale en beschutte werkplaatsen, lokale
diensteneconomie en werkervaringsmaatregelen. Daarvoor is evenmin
een concreet idee inzake benodigde middelen te vinden.
4.2.3 Toelichtingen bij de begrotingsprogramma’s
Een globaal overzicht van de middelen voor begeleide tewerkstelling in
de sociale economie kan niet direct uit de begrotingsdocumenten afgeleid worden. De voorgelegde toelichting bij de begroting 2007 maakt het
niet mogelijk op een transparante wijze de middelen voor begeleide tewerkstelling te koppelen aan doelstellingen, projecten of betrokken partijen.
De middelen voor begeleiding van de kansengroepen zijn verspreid over
diverse instellingen. Voorbeelden hiervan zijn de dotaties aan Syntra
Vlaanderen, dat onder meer deeltijds lerenden en startende ondernemers begeleidt(96), subsidies voor sociale promotie aan jonge zelfstan97
98
digen en helpers( ), dotaties aan de VDAB( ), het provisioneel krediet
99
voor uitvoering van het meerbanenplan( ), subsidies allerhande ter bevordering van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit via het departement Werk en Sociale Economie(100).
In haar antwoord bevestigde de minister bevoegd voor Sociale Economie dat het mogelijk is om vanuit het VSA WSE een meer gedetailleerde uitsplitsing omkadering/ondersteuning – doelgroep te maken.
4.3 Overzicht middelen voor begeleide tewerkstelling
Het Rekenhof heeft getracht de middelen voor de begeleide tewerkstelling vervat in diverse basisallocaties van programma 52.4 (werkgelegenheid) in kaart te brengen.
De basisallocatie 52.4 – 43.02 omvat zowel de middelen voor de ondersteuningsinstrumenten als de middelen voor lokale diensteneconomie.
Het agentschap heeft handmatig, vanuit meerdere databanken, het onderstaande overzicht van de middelen voor begeleide tewerkstelling uit
de begroting samengesteld.

96
97
98
99
100

Programma 52.2, basisallocatie 41.02.
Programma 52.2, basisallocatie 34.01.
Programma 52.4, basisallocatie 41.01.
Programma 52.4, basisallocatie 00.10.
Programma 52.4, basisallocatie 33.04.
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Omschrijving
verbintenis

Plaats in de
begroting
(PR-BA)

Begroting
budget
2007

Uitbetaalde
bedragen
begeleide
tewerkstelling in 2006

Invoegbedrijven

52.4 - 32.05

13.342

0

Werkervaringsmaatregelen (wep-plus)

52.4 – 33.06

34.147

Sociale werkplaatsen en omkadering
arbeidszorg

52.4 – 33.07

40.324

Sociale werkpl. –
VIA-akkoorden

52.4 – 33.08

1.631

Beschutte werkplaatsen (zonder
investeringsbijdrage
voor bouw en uitrusting)

52.4 – 34.04

196.098

(

101

)10.654

Totaal

(

7.394

21.364

Lokale diensteneconomie
Startcentra, adviesbureaus, doorlichtingteams, etc.

(in duizend EUR)
Raming bedragen
begeleide tewerkstelling voor 2007

102

(

(

0

0%

)10.867

32%

103

104

)8.105

21%

)21.577

11%

0

0%

)2.179

9%

42.728

14%

0
52.4 – 43.02

23.086
(

308.628
107
( )

105

)1.669

41.081

(

106

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de begeleide tewerkstelling in 2007
goed was voor een totaalsubsidiebedrag van ongeveer 42,7 miljoen
EUR, wat overeenkomt met 14% van het totale budget voor de sociale
economie.
Voor een meer gedetailleerd financieel beeld van de subsidiëring van de
ondersteuningsstructuren uit basisallocatie 43.02, leverde het subsidieagentschap betalingsgegevens uit Orafin voor het jaar 2006. Deze gegevens tonen aan dat de startcentra (met 1.403.720 EUR, ofwel 87%)
bijna het hele budget (van 1.609.178,81 EUR ) voor ondersteunings-

101

102
103
104

105

106

107

Dit bedrag is in feite een voorschot. De werkgevers moeten bewijzen dat ze de
middelen effectief hebben gebruikt voor de begeleiding en opleiding van wepplussers.
Geen groeipad, dus 10.654 x 2% index = 10.867.
7.394 + 711 groeipad = 8.105.
Gerekend aan groeipad van 0,5% + index 2% = 21.900 – 323 overheveling adviesbureau Pilar naar 43.02 = 21.577.
Het betreft hier het vastgelegd bedrag voor de adviesbureaus en startcentra. Het
overgrote deel van dit bedrag moet nog worden afgerekend.
Verschil met 2006 te wijten aan kostprijs 2 startcentra nu volledig jaar gerekend +
overheveling 323 vanuit 34.04 voor Pilar + index.
In de begroting 2009 wordt 355, 267 miljoen EUR voorzien.
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structuren in beslag nemen. De andere ondersteuningsstructuren vertegenwoordigen een fractie van het totaalbudget: adviesbureaus kostten
81.625,51 EUR (5% van het totaalbudget), doorlichtingsteams kostten
dat jaar 123.833,30 EUR (8% van het totaalbudget).
4.4 Conclusies


Momenteel is er nog geen globale behoeftemeting en -analyse van
de middelen die nodig zijn voor de sociale economie. Er worden diverse stappen genomen om in de nabije toekomst te komen tot een
meer correcte inschatting en opvolging van budgetten.



In de diverse verantwoordingsdocumenten is de verantwoording van
de betrokken middelen kwalitatief nog niet optimaal. De programmatoelichting bij de begroting is niet afgestemd op de doelstellingen
van het beleid. In haar antwoord bevestigde de minister bevoegd
voor Sociale Economie dat het mogelijk is om vanuit het VSA WSE
een meer gedetailleerde uitsplitsing omkadering/ondersteuning –
doelgroep te maken.



De informatie aan het Vlaams Parlement is ontoereikend om de
aanwending van de middelen voor begeleide tewerkstelling op te
volgen.



Een globaal overzicht van de middelen voor begeleide tewerkstelling
kan niet terug gevonden worden in de begrotingsdocumenten van
de Vlaamse Gemeenschap.
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5

Algemene conclusies

De begeleide tewerkstelling van kansengroepen is nog onvoldoende
doelmatig georganiseerd. Het departement Werk en Sociale Economie
en het subsidieagentschap vallen onder de bevoegdheid van twee ministers, waarbij de beleidsdoelstellingen van sociale economie en van
tewerkstelling in de beleidsmaatregelen met elkaar vermengd worden.
In de beleidsteksten zijn de opdrachten van het departement, het subsidieagentschap, de VDAB en de ondersteuningsstructuren niet duidelijk
afgebakend. De regelgeving is ondoorzichtig en bevat veel ad-hocmaatregelen, die veelal retroactief zijn ingevoerd. De voorwaarden waaraan
de verschillende werkgevers moeten voldoen om van gesubsidieerde
begeleiding te kunnen genieten, missen consistentie en zijn niet altijd
even goed afgestemd op de doelstellingen van begeleiding van kansengroepen naar duurzame tewerkstelling. Bovendien is de toegang tot de
begeleidingsmaatregelen niet voor alle werkgevers gelijk. De recente
decretale wijzigingen vereenvoudigen het werkkader van de bedrijven in
de sociale economie. Ze garanderen echter onvoldoende beterschap op
het vlak van randvoorwaarden voor werkgevers en werknemers en kwaliteitsvolle begeleiding.
De gesubsidieerde begeleiding is meer afgestemd op de behoeften van
de respectievelijke werkvormen dan op die van de doelgroepwerkgevers
en –werknemers. De begeleiding door startcentra en adviesbureaus
betreft doorgaans algemeen bedrijfseconomisch advies. De controle
door het subsidieagentschap beantwoordt aan de formele vereisten. Het
stuurt de ondersteuningsstructuren echter onvoldoende in de richting
van de doelstellingen van de ministers. Er bestaat geen inzicht in de
manier waarop de ondersteuningsstructuren en de begeleiding op de
werkvloer duurzame tewerkstelling bevorderen.
De doelgroepwerknemers van het beleid in de sociale economie komen
niet overeen met de kansengroepen, zoals bepaald in het diversiteitsdecreet. Het beleid beoogt vooral tewerkstelling op zich. Sommige bedrijven in de sociale economie worden wel verplicht tot een diversiteitstoets
om de vertegenwoordiging van de kansengroepen uit het diversiteitsdecreet op te volgen, maar dit staat los van de subsidiemaatregelen om
bepaalde doelgroepwerknemers tewerk te stellen.
Er is nog geen globale behoeftemeting en -analyse uitgevoerd van de
benodigde middelen voor de sociale economie. Momenteel worden diverse stappen genomen om in de nabije toekomst te komen tot een
meer correcte inschatting en opvolging van budgetten. In de diverse
verantwoordingsdocumenten is de verantwoording van de betrokken
middelen kwalitatief nog niet optimaal. De programmatoelichting bij de
begroting is niet afgestemd op de doelstellingen van het beleid.
De informatie aan het Vlaams Parlement is ontoereikend om de aanwending van de middelen voor begeleide tewerkstelling op te volgen.
Een globaal overzicht van de middelen voor begeleide tewerkstelling
kan niet terug gevonden worden in de begrotingsdocumenten van de
Vlaamse Gemeenschap.
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Aanbevelingen



Een verdeling van bevoegdheden onder ministers moet zo georganiseerd worden dat de doelen binnen elk beleidsveld consistent toegepast kunnen worden. Dat geldt ook voor de taakverdeling tussen
het departement, het subsidieagentschap en de VDAB, zowel op het
vlak van de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de begeleide
tewerkstelling, als op het vlak van financieel beheer, databeheer en
risicomanagement.



Volgens het huidig diversiteitsdecreet blijft een kansengroepenbeleid
waardevol. De initiatieven binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie moeten worden aangepast zodat zij meer tegemoetkomen aan het huidige diversiteitsdecreet.



De regelgeving moet worden geïnventariseerd en vereenvoudigd. Er
is nood aan een beleidsperspectief op middellange termijn om de
huidige ad-hocregelgeving af te stemmen op prioritaire beleidsdoelstellingen. De regelgeving moet worden opgesteld met zorg voor de
rechtszekerheid.



Werkgevers in een gelijke situatie moeten op gelijke wijze subsidies
krijgen voor de tewerkstelling van moeilijk tewerkstelbare personen.
Een vermindering en een vereenvoudiging van de subsidiemaatregelen kan de rechtsgelijkheid en transparantie verhogen. De hoogte
en duur van de subsidies moeten verband houden met de behoefte
aan begeleiding van de potentiële werknemer en de extra kosten
voor de werkgever om deze werknemer tewerk te stellen. De resultaten van de subsidieregelingen moeten regelmatig en systematisch
worden geëvalueerd om ze doelgericht te kunnen bijsturen.



De functie van de ondersteuningsstructuren moet worden geherdefinieerd in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen. De erkennings- en subsidiëringsprocedures moeten ervoor instaan dat hun
dienstverlening op resultaatgerichte wijze voldoet aan de specifieke
noden van bedrijven in de sociale economie en hun werknemers.



De aard en de omvang van de begeleiding op de werkvloer moeten
worden afgestemd op de reële behoefte en op de doelstellingen ten
aanzien van de werknemer, bijvoorbeeld inschakeling in het normale
economische circuit of permanente tewerkstelling in een beschutte
werkplaats. Bovendien moeten er minimumnormen worden vastgelegd voor de vereiste competenties van het omkaderingspersoneel.
De benodigde middelen voor dat personeel moeten transparant en
structureel worden geregeld. Er moet een instantie worden aangewezen, bijvoorbeeld een cel binnen het agentschap, die verantwoordelijk is om de taken van het omkaderingspersoneel toe te kennen,
op te volgen en te evalueren.



Met het oog op een deugdelijke raming en onderbouwing van de in
te zetten financiële middelen is nood aan een globale behoeftemeting en -analyse, alsook aan een geïntegreerd systeem binnen het
agentschap om de inzet van het budget voor begeleide tewerkstelling op te volgen en een kosten-effectiviteitsanalyse mogelijk te maken.
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Opdat het Vlaams Parlement het beleid inzake begeleide tewerkstelling op zijn effecten kan beoordelen en het gericht kan bijsturen,
moet de verantwoording van de nodige middelen in de toelichting bij
de begroting beter worden afgestemd op de beleidsdoelstellingen.
Ook dienen de basisallocaties waaraan middelen voor de begeleide
tewerkstelling worden toegewezen, preciezer weer te geven waarvoor zij kunnen worden aangewend.
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Reactie van de minister van Sociale Economie
en de minister van Werk

De minister van Sociale Economie stelde in haar antwoord dat zij het
wat vreemd acht dat er een beleidsmatige evaluatie gebeurt los van de
uitgangspunten van het Vlaams Parlement, dat in een motie van 21 december 2005 nog pleitte voor het huidige werkkader. Het Rekenhof wijst
erop dat de audit vertrekt vanuit een beleidsdoelstelling, met name begeleide tewerkstelling van kansengroepen, en niet vanuit het werkkader.
Het onderzoek gaat bijgevolg niet in tegen de idee in de motie van het
parlement. Er wordt niet geraakt aan de indeling invoegeconomie, lokale
diensteneconomie en maatwerkbedrijven op zich; wel wordt teruggekoppeld naar de beleidsdoelstelling. Verder betoogde de minister dat
het Rekenhof voorbij zou gaan aan de finaliteit van de verschillende
maatregelen. Het Rekenhof miskent echter niet de verschillen tussen de
diverse maatregelen. Wel beoordeelt het in hoeverre de verschillende
behandeling van doelgroepwerkgevers en -werknemers wordt verantwoord vanuit de beleidsdoelstelling van begeleide tewerkstelling.
Beide bevoegde ministers stelden dat het Rekenhof niet zou zijn ingegaan op het verschil tussen de begrippen doelgroepwerknemer en kansengroep. Bovendien zouden die begrippen door elkaar zijn gehaald.
Het Rekenhof heeft daar waar verwarring mogelijk zou zijn de tekst verduidelijkt.
De minister van Werk stelde het voor werkervaring niet nodig te achten
dat minimumnormen voor de kwalificaties van het omkaderingspersoneel worden vastgesteld, aangezien elke promotor een uitgebreide subsidieaanvraag moet indienen waarin de competenties op het vlak van
werkervaring en/of inschakeling moeten worden aangetoond. Daarenboven vindt jaarlijks een evaluatie plaats en na vier jaar een eindevaluatie. De door het Rekenhof aanbevolen minimumnormen moeten echter
niet worden opgevat als diplomavereisten: de competenties die de minister heeft aangehaald, komen eigenlijk overeen met de minimumnormen. Dat in sommige maatregelen, bv. werkervaring, al competenties
worden vooropgesteld, doet echter niets af aan de aanbeveling voor de
totaliteit van de maatregelen van begeleide tewerkstelling.
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Bijlage 1: Retroactiviteit van het beleid in de sociale
economie

9DQGHRQGHUVWDDQGHGHFUHWHQ.%V%95¶VRI0%¶VZHUNHQHU
(57,3%) terug ten opzichte van hun afkondiging. Driemaal werkte de
regelgeving zelfs meer dan een jaar terug.
Op het vlak van publicatiebeleid liggen de cijfers nog hoger: 91 van de
YHUPHOGHGHFUHWHQ.%V%95¶VRI0%¶V  WUDGHQLQZHUNLQJYyyU
publicatie. Daarvan werden er acht zelfs meer dan een jaar te laat gepubliceerd.
Afkondiging

Publicatie
in BS

Inwerkingtreding

Retroactiv.
tov afkondi108
ging( )

Retroactiv.
tov publica109
tie( )

Meerwaardenbesluit
Meerwaardenbesluit

08/09/2000

28/11/2000

01/07/2000

69

150

Wijziging

06/07/2001

21/08/2001

01/01/2002

-179

-133

Wijziging

07/12/2001

09/02/2002

01/11/2001

36

100

Wijziging

09/05/2003

18/06/2003

01/01/2003

128

168

Wijziging

23/05/2003

26/06/2003

01/04/2003

52

86

Wijziging

25/03/2005

03/05/2005

25/03/2005

0

39

Wijziging

01/07/2005

29/07/2005

01/07/2005

0

28

Wijziging

29/06/2007

10/08/2007

01/01/2007

179

221

Wijziging

13/03/2009

17/08/2009 01/01/2009 (deels)

71

228

01/04/2006 (deels)

1077

1234

Samenwerkingsakkoord 30 mei 2005
Instemmingsdecreet

16/06/2006

18/07/2006

01/01/2005

531

563

08/05/2002

26/07/2002

01/10/2002

-146

-67

09/03/2007

06/04/2007

17/04/2007

-39

-11

30/01/2004

04/03/2004

15/03/2004

-45

-11

Diversiteit
Diversiteitsdecreet
Wijziging
Uitvoeringsbesluit

108

109

Een positief cijfer wijst op het aantal dagen dat de regelgeving retroactief terugwerkt ten opzichte van de datum van afkondiging. Een negatief cijfer wijst
op het aantal dagen dat de regelgeving werd afgekondigd vóór zijn inwerkingtreding. In het laatste geval is er dus geen sprake van retroactieve werking.
Een positief cijfer wijst op het aantal dagen dat de regelgeving terugwerkt ten
opzichte van de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad (de datum
waarop de regelgeving geacht wordt gekend te zijn). Een negatief cijfer wijst op
het aantal dagen dat de regelgeving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vóór zijn inwerkingtreding. In het laatste geval is er dus geen sprake van
retroactieve werking.
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Afkondiging

BVR 'evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit'

Publicatie
in BS

Inwerkingtreding

Retroactiv.
tov afkondi108
ging( )

Retroactiv.
tov publica109
tie( )

19/03/2004

29/04/2004

31/03/2004

-12

29

BVR erkenning &
financiering

15/07/2005

29/07/2005

01/07/2005

14

28

MB invoegwerknemers

03/02/2002

26/03/2002

01/01/2002

33

84

Invoegeconomie

Beschutte werkplaatsen
BVR subsidieregeling
erkende werknemers

19/12/1996

16/01/1997

01/01/1997

-13

15

Wijziging

30/03/2001

09/06/2001

01/01/2001

88

159

Wijziging

29/06/2007

06/08/2007

01/01/2007

179

217

BVR erkenningsvoorwaarden BW

17/12/1999

25/07/2000

01/01/2000

-15

206

BVR kwaliteitszorg

15/12/2000

27/02/2001

10/03/2001

-85

-11

14/07/1998

02/09/1998

01/11/1998

-110

-60

Sociale werkplaatsen
Decreet
Uitvoeringsbesluit
Wijziging

08/12/1998

23/02/1999

01/11/1998

37

114

08/06/1999

12/08/1999

01/07/1999

-23

42

Wijziging

24/07/2001

08/02/2002

01/07/2001

23

222

Wijziging

14/12/2001

15/02/2002

01/11/2001

43

106

21/06/1999

21/09/1999

01/07/1999

-10

82

Decreet

22/12/2006

23/02/2007

01/01/2008

-375

-312

Uitvoeringsbesluit

05/10/2007

06/11/2007

01/01/2008

-88

-56

BVR kinderopvang

30/03/2007

20/06/2007

01/01/2007

88

170

26/10/2007

21/11/2007

01/01/2007

298

324

KB nr. 25

24/03/1982

26/03/1982

05/04/1982

-12

-10

Decreet diverse beleidsbepalingen

17/03/1998

17/04/1998

01/06/1997

289

320

Decreet diverse beleidsbepalingen

08/12/2000

13/01/2001

04/07/2000

157

193

Gesco-besluit (KB nr.
474) - plaatselijke
besturen

28/10/1986

20/11/1986

01/01/1987

-65

-42

UitvoeringsKB

30/03/1987

07/04/1987

01/01/1987

88

96

KB tot verruiming
toepassingsgebied

29/12/1988

11/01/1989

01/01/1989

-3

10

MB tot uitvoering van
het uitvoeringsbesluit
Lokale diensteneconomie

Wijziging
Wep-SOXVHQJHVFR¶V
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Afkondiging

Publicatie
in BS

Uitvoeringsbesluit
Vlaamse executieve

27/07/1988

13/10/1988

Uitvoeringsbesluit
Vlaamse executieve

07/12/1988

UitvoeringsBVR

27/10/1993

Wijziging
Wijziging

Inwerkingtreding

Retroactiv.
tov afkondi108
ging( )

Retroactiv.
tov publica109
tie( )

13/10/1988

-78

0

31/01/1989

01/01/1987

706

761

23/12/1993

01/11/1993

-5

52

20/07/1994

01/08/1995

31/07/1995

-376

1

19/07/1995

13/02/1996

01/08/1995

-13

196

Wijziging

21/12/1995

20/02/1996

01/01/1996

-11

50

Wijziging

05/03/1996

24/05/1996

01/02/1996

33

113

Wijziging

26/03/1996

29/05/1996

01/03/1996

25

89

Wijziging

21/01/1997

19/02/1997

01/02/1997

-11

18

Wijziging

17/06/1997

08/08/1997

01/06/1997

16

68

Wijziging

10/03/1998

24/02/1999

01/06/1997

282

633

Wijziging

27/10/1998

31/12/1998

01/06/1998

148

213

Wijziging

08/12/1998

23/02/1999

01/11/1998

37

114

Wijziging

01/06/1999

26/08/1999

01/09/1998

273

359

Wijziging

08/06/1999

12/08/1999

01/07/1999

-23

42

Wijziging

08/06/1999

24/08/1999

01/07/1999

-23

54

Wijziging

26/05/2000

29/06/2000

01/04/2000

55

89

Wijziging

06/07/2001

04/10/2001

01/02/2001

155

245

Wijziging

24/07/2001

08/02/2002

01/07/2001

23

222

Wijziging

14/12/2001

12/02/2002

01/11/2001

43

103

Wijziging

07/06/2002

08/08/2002

01/01/2002

157

219

Wijziging

13/12/2002

20/01/2003

20/01/2003

-38

0

Wijziging

14/05/2004

15/10/2004

01/04/2004

43

197

Wijziging

08/07/2005

23/08/2005

01/01/2005

188

234

26/05/1994

13/08/1994

01/06/1994

-6

73

26/06/1994

27/10/1994

01/08/1994

-36

87

MB ter uitvoering van
uitvoeringsbesluit
Wijziging
Wijziging

15/04/1996

Niet gepubliceerd

Wijziging

14/01/1998

13/03/1998

01/06/1997

227

285

Wijziging

21/06/1999

21/09/1999

01/07/1999

-10

82

27/10/1993

23/12/1993

01/11/1993

-5

52

20/07/1994

01/08/1995

31/07/1995

-376

1

BVR tot veralgemening gesco
Wijziging
Wijziging

19/07/1995

13/02/1996

01/08/1995

-13

196

Wijziging

21/12/1995

14/03/1996

01/01/1996

-11

73

Wijziging

05/03/1996

24/05/1996

01/02/1996

33

113

Wijziging

26/03/1996

29/05/1996

01/03/1996

25

89
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Afkondiging

Wijziging

21/01/1997

Publicatie
in BS

19/02/1997

Inwerkingtreding

Retroactiv.
tov afkondi108
ging( )

Retroactiv.
tov publica109
tie( )

01/02/1997

-11

18

Wijziging

17/06/1997

08/08/1997

01/01/1997

167

219

Wijziging

10/03/1998

24/02/1999

01/06/1997

282

633

Wijziging

27/10/1998

31/12/1998

01/06/1998

148

213

Wijziging

08/12/1998

23/02/1999

01/11/1998

37

114

Wijziging

01/06/1999

26/08/1999

01/09/1998

273

359

Wijziging

08/06/1999

12/08/1999

01/07/1999

-23

42

Wijziging

08/06/1999

24/08/1999

01/07/1999

-23

54

Wijziging

26/05/2000

29/06/2000

01/04/2000

55

89

Wijziging

17/11/2000

03/01/2001

01/01/2000

321

368

Wijziging

06/07/2001

04/10/2001

01/02/2001

155

245

Wijziging

24/07/2001

08/02/2002

01/07/2001

23

222

Wijziging

14/12/2001

15/02/2002

01/11/2001

43

106

Wijziging

13/12/2002

21/01/2003

01/01/2002

346

385

Wijziging

14/05/2004

31/08/2004

01/04/2004

43

152

Wijziging

08/07/2005

23/08/2005

01/01/2005

188

234

MB ter uitvoering van
BVR veralgemening
gesco

26/05/1994

13/08/1994

01/06/1994

-6

73

Wijziging

26/06/1994

08/11/1994

01/08/1994

-36

99

Wijziging

15/04/1996

Niet gepubliceerd

Wijziging

14/01/1998

13/03/1998

01/06/1997

227

285

Wijziging

21/06/1999

21/09/1999

01/07/1999

-10

82

BVR harmonisering
diverse stelsels werkervaringsprojecten:
wep-plus

17/06/1997

08/08/1997

01/06/1997

16

68

Wijziging

10/03/1998

24/02/1999

01/06/1997

282

633

Wijziging

27/10/1998

31/12/1998

01/06/1998

148

213

Wijziging

08/06/1999

24/08/1999

01/07/1999

-23

54

Wijziging

14/05/2004

30/09/2004

01/04/2004

43

182

Wijziging

08/07/2005

23/08/2005

01/01/2005

188

234

14/01/1998

13/03/1998

01/06/1997

227

285

Wijziging

21/06/1999

21/09/1999

01/07/1999

-10

82

Wijziging

23/02/2000

08/03/2000

01/03/2000

-7

7

07/05/2004

07/06/2004

Nog onbepaald

MB ter uitvoering van
BVR wep-plus

VDAB
Oprichtingsdecreeet
BVR

14/09/2007

17/10/2007

20/07/2007

56

89

BVR

29/06/2007

31/07/2007

01/05/2007

59

91
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Afkondiging

BVR overdracht van
bevoegdheden

Publicatie
in BS

Inwerkingtreding

Retroactiv.
tov afkondi108
ging( )

Retroactiv.
tov publica109
tie( )

22/06/2007

26/07/2007

01/04/2006

447

481

21/10/2005

08/06/2006

01/04/2006

-162

68

Subsidieagentschap
Oprichtingsdecreet
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2.2 : -

2.2 : 4

3.1 : ?
3.2 : ?
3.3 : ?
4.1 : ?
4.2 : 2
5.1 : 2
5.2 : 5.3 : -

6.1 : ?
7.1 : 7.2 : 1
7.3 : ?
7.4 : ?
7.5 : ?
7.6 : -

3.1 : ?
3.2 : ?
3.3 : ?
4.1 : ?
4.2 : 5.1 : 5.2 : 1
5.3 : 1

6.1 : ?
7.1 : 4
7.2 : 7.3 : ?
7.4 : ?
7.5 : ?
7.6 : 1

2.3 : ?
2.4 : 1
2.5 : 1
2.6 : 1

2.1 : -

2.1 : 4

2.3 : ?
2.4 : 1
2.5 : 31
2.6 : -

1.1 : ?
1.2 : 10
1.3 :

Monitoringsindicatoren*
=> geen norm gesteld

1.1 : ?
1.2 : 1.3 : 1

Doelstellingparameters*
=> norm gesteld

*De vraagtekens duiden aan welke parameters nog niet becijferd zijn en bijgevolg nog niet operationeel zijn.

SD 3 - kwaliteit leveren
een visienota over e-government (OD 3.1) en over kwaliteitsmanagement (OD 3.2) opx
stellen
x
een actieve bijdrage leveren aan het project Front Office (OD 3.3)
SD 4 - ondersteunen van beleidsvoorbereiding
het formuleren van beleidsvoorstellen (OD 4.1)
x
x
het optimaliseren van de werking van de ondersteuningsstructuren binnen de sociale
economie (OD 4.2)
SD 5 ± communicatie
het klantvriendelijker maken van de website (OD 5.1)
x
x
het opstellen van een extern communicatieplan (OD 5.2)
x
het opstellen van een intern communicatieplan (OD 5.3)
SD 6 ± samenwerken
een actieve bijdrage leveren in de structurele overlegorganen, samen met het gespecialix
seerde middenveld, de sociale partners, andere administraties en beleidsverantwoordelijken (OD 6.1)
SD 7 - intern management
Diversiteitsbeleid binnen de interne werking (OD 7.1)
x
Correct en aantrekkelijk werkgeverschap (OD 7.2)
x
x
Duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer (OD 7.3)
x
Beheersrapportering (OD 7.4)
x
Oprichting van systeem van interne controle (OD 7.5)
Globaal personeelsbeleid en de rol van de projectadviseurs (functieomschrijving): een vix
sienota zou opgesteld zijn in 2007 (OD 7.6)

SD 1 - realiseren van beleidsdoelstellingen
x
bijdrage tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen (OD 1.1)
rapportering (OD 1.2)
x
monitoring (OD 1.3)
x
SD 2 - uitvoeren
EHWDOLQJYDQGHSUHPLHVELQQHQGHYHUVFKLOOHQGHWHZHUNVWHOOLQJVSURJUDPPD¶V 2'
x
optimalisering van de administratie (OD 2.2)
x
x
de begeleiding en ondersteuning van de beschutte werkplaatsen integreren in de ondersteunende taken van het agentschap (OD 2.3)
x
uitvoeren van het stelsel van de lokale diensteneconomie (OD 2.4)
dossierbehandeling (OD 2.5)
x
werkzaamheden in het kader van de samenwerkingsakkoorden (OD 2.6)
x

Doelstellingen (gegevens uit ondernemingsplan 2008)

Bijlage 2: Overzichtstabel doelstellingen voor het agentschap
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Bijlage 3: Erkenningsvoorwaarden voor startcentra

Artikel 44 van het meerwaardenbesluit
Om erkend te worden als regionaal incubatiecentrum voor de sociale
economie moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
1° een vennootschapsvorm aannemen;
2° de subregio zoals bepaald in artikel 43 van dit besluit waarvoor het
regionaal incubatiecentrum voor de sociale economie optreedt
moet een voldoende interne sociale en economische samenhang
vertonen en een voldoende kritische massa bereiken om vatbaar
te zijn voor een sociaal economisch beleid zoals bedoeld in dit besluit;
3° de doelstellingen om via een economische aanpak de integratie
van kansengroepen via zelfstandige ondernemingsprojecten en
het opstarten van bedrijven in de sociale economie te bevorderen
dienen in de statuten te zijn ingeschreven;
4° de kapitaalstructuur dient het maatschappelijk draagvlak te weerspiegelen. Minstens de helft van het kapitaal dient afkomstig te
zijn uit de privé-sector. Een zelfde verhouding dient weerspiegeld
te worden in de Raad van Bestuur;
5° een individuele en gemeenschappelijke dienstverlening aanbieden
aan ondernemingen, waarbij minstens een tweeledige functie
wordt vervuld, namelijk bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbegeleiding,
binnen de sociale economie.
Onder bedrijfsontwikkeling wordt onder meer begrepen:
a) het eerste aanspreekpunt zijn voor initiatiefnemers;
b) op een proactieve wijze het ontstaan van ondernemingsideeën
en -projecten bevorderen;
c) ondernemingsideeën en -projecten ontwikkelen in samenwerking met partners.
Onder bedrijfsbegeleiding wordt onder meer begrepen:
a) het eerste aanspreekpunt zijn voor ondernemers;
b) door netwerking de ondernemingen en initiatieven versterken;
c) ondernemingen en initiatieven begeleiden en adviseren.
Bij al die activiteiten staan de creatie van duurzame tewerkstelling
voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt en de
procesmatige implementatie van maatschappelijk verantwoord
ondernemen centraal; (verv. B.V.R. 1 juli 2005, art. 18, I);
6° het regionaal incubatiecentrum voor de sociale economie heeft
een subregionale inbedding en betrekt verschillende partners zoals lokale overheden, derden, sociale partners en ondernemers op
een structurele manier;
7° het management moet beschikken over de nodige expertise, zowel wat betreft bedrijfseconomische, maatschappelijke als netwerkingcapaciteiten;
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8° een goed onderbouwd ondernemingsplan dient de leefbaarheid
van het regionaal incubatiecentrum voor de sociale economie aan
te tonen;
9° het regionaal incubatiecentrum voor de sociale economie bezorgt
jaarlijks aan de administratie het jaarverslag van het voorbije werkjaar evenals de jaarplanning voor het lopende jaar;
10° het jaarverslag bevat de registratie van de activiteiten van het
voorbije werkjaar, het aantal ondernemingen die werden opgestart, het aantal arbeidsplaatsen die werden gecreerd, de bereikte
doelgroep, de financiële rekeningen, en andere door de minister
bepaalde gegevens;
11° in de jaarplanning omschrijft het regionaal incubatiecentrum voor
de sociale economie de wijze waarop het in het lopende jaar de
opdrachten en werkzaamheden zal realiseren en maakt zij een financiële prognose.
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Bijlage 4: Erkenningsvoorwaarden voor adviesbureaus

Artikel 56 van het meerwaardenbesluit
Om als adviesbureau in de sociale economie erkend te worden, dient
men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1° een juridische vorm met rechtspersoonlijkheid aannemen;
2° het geven van advies en begeleiding aan initiatieven in de sociale
economie staat ingeschreven in het maatschappelijk doel of behoort
tot de expertise van het adviesbureau;
3° het adviesbureau moet voldoende vertrouwd zijn met de specificiteit
van de sector van de sociale economie. Het adviesbureau of een bij
haar tewerkgestelde consulent kan minstens 3 jaar ervaring voorleggen op het vlak van adviesverlening in minstens twee domeinen
zoals bepaald in artikel 64, 1° tot en met 6° van dit besluit. Die ervaring en deskundigheid moet worden onderbouwd door vijf overeenkomsten en bedrijfsadviezen. Drie van die overeenkomsten en bedrijfsadviezen dienen maximaal twee jaar voor de erkenningsaanvraag te zijn afgeleverd;
4° de adviesverstrekking dient te gebeuren op een professioneel georganiseerde manier;
5° het vertrouwelijk karakter van de bedrijfsgegevens dient te worden
gerespecteerd en gegarandeerd;
6° beschikken over een vestiging in het Vlaamse Gewest met een
permanent secretariaat of indien de maatschappelijke zetel buiten
het Vlaamse Gewest is gevestigd een adres in het Vlaamse Gewest
aanduiden waar alle gegevens nodig voor de controle op de uitvoering van de maatregel ter beschikking zijn;
7° een natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen van deze maatregel.
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Bijlage 5: Beheer door het subsidieagentschap van
de basisopvolgingsrapporten en de ad-hocadviezen
van de adviesbureaus

In 2006 voerden de adviesbureaus 17 basisopvolgingsrapporten en 18
ad-hocadviezen uit. Het Rekenhof heeft onderzocht of die adviezen
aan alle voorwaarden voldoen. Deze bijlage bevat de gedetailleerde
resultaten.
De basisopvolgingsrapporten
Voor de basisopvolgingsrapporten moet het adviesbureau aan het
subsidieagentschap op kwartaalbasis een overzicht bezorgen van de
geadviseerde ondernemingen en het subsidiebedrag dat daarmee
overeenstemt. Volgens het agentschap bestaat die rapportering uit
facturen, maar bewijsmateriaal werd daarvoor niet geleverd. Het adviesbureau moet ook per onderneming een samenvattend rapport bezorgen aan het subsidieagentschap, dat effectief beschikte over de 17
basisopvolgingsrapporten van 2006.
Een basisopvolgingspakket bestaat formeel uit een bedrijfseconomische en organisatorische sterkte-zwakteanalyse en een analyse van
inhoudelijke criteria uit de regelgeving.
De bedrijfseconomische analyse betreft de analyse van de resultatenrekening, de opvolging van het resultaat, de analyse van de balans en
conclusies. Bij 5 van de 17 basisopvolgingsrapporten was de bedrijfseconomische sterkte-zwakteanalyse onvolledig. Bij 2 ontbrak de analyse van de resultatenrekening, bij 5 de opvolging van het resultaat, bij
2 de analyse van de balans en bij 2 eindconlusie. De opmerkingen van
de adviesbureaus betroffen veelal het gebrek aan kostprijsopvolging
per activiteit en het feit dat de financiële gegevens geen getrouw beeld
geven.
De organisatorische analyse moet de structuur en organisatie, het personeelsmanagement, het financieel beheer en het investeringsbeleid
behandelen. 13 van de 17 rapporten bevatten een onvolledige organisatorische sterkte-zwakteanalyse. Bij 3 ontbrak de structuur en de organisatie, bij 2 het personeelsmanagement, bij 8 het financieel beheer
en bij 11 het investeringsbeleid. Het financieel beheer wordt soms beschreven bij de bedrijfseconomische analyse, maar vormt veelal geen
afzonderlijk onderwerp. Blijkbaar wordt de analyse van de balans en
de resultaten voldoende bevonden. Er zijn geen garanties voor de volledigheid en objectiviteit van de rapporten, aangezien de informatie
over de organisatie meestal steunt op door de directeur van het bedrijf
verstrekte informatie, zonder dat dit wordt gecheckt of besproken met
werknemers. Ook de verbintenissen van het beoordeelde bedrijf worden in principe onder de loep genomen, maar slechts 2 van de 17
dossiers waren daarmee in orde. Het is niet verplicht te rapporteren
over de opvolging van (niet-financiële) resultaten, zoals de tewerkge-
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stelde doelgroepwerknemers en de begeleiding daarvan of outputindicatoren over de activiteiten van de bedrijven. Bovendien is er geen
aandacht voor ondersteunende diensten, zoals informatisering, vormingsdiensten of kennismanagement.
Sommige rapporten namen onderwerpen op die formeel niet zijn vereist. Zo beoordeelden adviesbureaus in 10 van de 17 rapporten ook
het marketingmanagement en de commerciële strategie van het bedrijf. Milieubeleid en duurzaam ondernemen vormden een afzonderlijk
onderwerp in 7 van de 17 dossiers. Bedrijven beweren echter nogal
snel dat ze zijn gericht op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld omdat
ze fairtradekoffie gebruiken, of een recyclagebedrijf of kringloopwinkel
zijn.
Voor de basisopvolgingsrapporten is geen standaardmodel voorzien,
zodat elk bureau de rapporten naar eigen inzicht opstelt. De rapporten
van Hefboom volgden een vaste structuur. Het betrof vooral economische analyses zonder bijzondere aandacht voor de doelgroepwerknemers in de bedrijven. De rapporten van Levanto hadden geen uniforme
structuur. De bedrijfseconomische analyse was minder uitgebreid,
maar er was wel meer aandacht voor doelgroepwerknemers en begeleiding. Febecoop volgde strikt de structuur van de rapporten zoals
voorzien in de regelgeving, maar voegde er geen eigen accenten aan
toe.
De ad-hocadviezen
Voor de ad-hocadviezen gelden andere voorwaarden dan voor de basisopvolgingsrapporten. In 2006 werden 21 adviezen aangevraagd,
waarvan er 18 werden goedgekeurd.
Bij de aanvraag van een advies controleert het subsidieagentschap of
alle vereiste documenten in het dossier aanwezig zijn en vraagt zo
nodig aanvullingen . Uit de controle bleek dat elk dossier effectief een
aanvraagformulier in tweevoud, een overeenkomst met het bedrijf en
een ondertekend charter van de meerwaardeneconomie bevatte.
Daarnaast vraagt het agentschap bij het aanvraagformulier systematisch een verklaring op erewoord, waarin beide partijen verklaren dat
ze de vereiste documenten bij de aanvraag hebben gevoegd. Hoewel
dat niet is voorzien in het meerwaardenbesluit, eist die verklaring bijkomend een bewijs van erkenning van het adviesbureau, wat de adviesbureaus effectief voor elk dossier afleveren. Die procedure is
overbodig, aangezien de 5 erkende adviesbureaus bekend zijn bij het
subsidieagentschap.
Bij de bepaling van het maximaal subsidieerbare bedrag houdt het
subsidieagentschap wel degelijk rekening met de wettelijk voorziene
percentages voor ad-hocadviezen en haalbaarheidsstudies die al dan
niet tot oprichting van een bedrijf leiden. In 2 dossiers ging het eigenlijk
maar om 1 adviesopdracht, die al van bij de aanvraagprocedure
kunstmatig in tweeën werd gesplitst om bij de uitbetaling later het
maximaal toegelaten bedrag van 7.500 EUR te kunnen overschrijden.
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De aanvraagformulieren werden niet altijd volledig ingevuld door de
aanvragers. Zo werd de aard van de dienstverlening dikwijls niet ingevuld. In dat geval beoordeelt het agentschap aan de hand van de beschrijving over welke dienstverlening het gaat. Het houdt daarvan ook
gegevens bij in het databestand van de adviesdossiers. Volgens artikel
64 van het meerwaardenbesluit kan een advies betrekking hebben op
een aantal terreinen. In de praktijk gingen er 3 adviezen over HRM en
interne organisatie gericht op kansengroepen, participatief ondernemen, evenredige participatie en management van diversiteit. De overige gingen naar ondersteuning bij het implementeren van een managementstrategie gericht op maatschappelijke en economische doelstellingen (7), de opmaak van een ondernemingsplan (1), en financieel
en boekhoudkundig beleid (1). Daarnaast was er 1 haalbaarheidsonderzoek voor een bestaande en 4 haalbaarheidsonderzoeken voor
startende ondernemingen.
Voor de uitbetaling van de adviespremies voert het subsidieagentschap de nodige controles van de verantwoordingsstukken uit. Die zijn
dan ook systematisch in de dossiers aanwezig. Toch heeft het Rekenhof in de 18 dossiers enkele onregelmatigheden gevonden:


1 advies bevatte geen adviesrapport, noch een implementatieplan.
Bovendien rekende het adviesbureau het btw-bedrag tweemaal
aan: eenmaal aan het subsidieagentschap en eenmaal aan het
aanvragende bedrijf.



een adviesvraag werd kunstmatig in 2 dossiers gesplitst, waardoor
het agentschap in totaal 8.750 EUR uitbetaalde in plaats van de
maximale 7.500 EUR.



1 haalbaarheidsonderzoek werd op de betaalmededeling in het
dossier van het agentschap aangemerkt als ad-hocadvies en bevatte geen ondernemingsplan en marktevaluatie (zoals vereist door
artikel 62, §2 van het meerwaardenbesluit).
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Bijlage 6: Beheer door het subsidieagentschap van
de activiteiten en prestaties van het doorlichtingsteam

Het agentschap is belast met de controle van de verantwoordingsdocumenten van het doorlichtingsteam. Voor de doorlichtingsrapporten
gaat het om een verantwoording van de prestaties en de rapporten
zelf; voor de basisfinanciering moeten activiteitenverslagen worden
ingediend bij het agentschap.
Controle van de verantwoording van de basisfinanciering
De adviesbureaus van het doorlichtingsteam ontvangen een bedrag
van 2.000 EUR per advies, plus een zogenaamde basisfinanciering
van 33.000 EUR per jaar, zoals ingevoerd vanaf 1 december 2006. De
besteding van de basisfinanciering wordt verantwoord aan de hand
van halfjaarlijkse en jaarlijkse activiteitenverslagen, die het agentschap
nakijkt.
Het agentschap controleert de rapportering over de activiteiten, maar
bewaakt niet de kwaliteit van de prestaties. De activiteitenverslagen
beschrijven enkel procesparameters, zoals het aantal adviezen als
aanspreekpunt voor de bedrijven, het aantal vragen van het kabinet of
het subsidieagentschap, de overlegvergaderingen als doorlichtingsteam, de deelname aan adviescommissies sociale economie en het
aantal tussenkomsten als back-up bij doorlichtingen, uitgedrukt in arbeidsdagen tegen de kostprijs van 500 EUR per dag. Het adviesbureau Febecoop presteerde in de periode van 1 november 2006 tot en
met 31 oktober 2007 40,58 adviesdagen voor een kostprijs van 20.288
EUR, Hefboom 40,9 dagen voor 20.450 EUR en SEC adviesbureau
32,76 dagen voor 16.381,58 EUR, waarvan elk bureau 11.000 EUR zal
recupereren via de subsidie van het agentschap.
Controle van de verantwoording van de doorlichtingsrapporten
Volgens de reglementering moet het doorlichtingsteam aan het subsidieagentschap per kwartaal een overzicht bezorgen van de invoegbedrijven, de invoegafdelingen en de startcentra die werden doorgelicht
en het te ontvangen bedrag dat daarmee overeenstemt. In principe
zou het agentschap nochtans zelf moeten weten welke bedrijven werden doorgelicht, aangezien het daartoe zelf de opdrachten geeft.
Omdat de opdrachten in de praktijk door de afzonderlijke adviesbureaus worden uitgevoerd, neemt de verantwoording de vorm aan van
een driemaandelijkse factuur voor geleverde diensten van de drie adviesbureaus afzonderlijk. Uit de interviews en controle van dossiers
bleek dat het subsidieagentschap geen facturen betaalt zonder de
nodige verantwoordingsdocumenten. Zo toch zou worden vastgesteld
dat het doorlichtingsteam niet meer aan de vereiste voorwaarden vol-
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doet of in geval van onregelmatigheden bepaalt de regelgeving dat de
minister de erkenning kan intrekken.
Zoals wettelijk is bepaald, maakt het doorlichtingsteam de doorlichtingsrapporten van startcentra en invoegbedrijven en –afdelingen over
aan het subsidieagentschap, dat de rapporten systematisch toevoegt
aan het dossier van de betrokken startcentra en invoegbedrijven en
-afdelingen.
De doorlichtingsteams beoordelen de startcentra effectief op de 8 erkenningscriteria, zoals van hen wordt verwacht. Er bestaan twee soorten van doorlichting van de invoegbedrijven: een eerste doorlichting en
driejaarlijkse screenings.
De eerste doorlichting van een invoegbedrijf gebeurt met een standaardvragenlijst „MVO-scan‟, waarin onder meer wordt gepeild naar de
actieve selectie van werknemers uit specifieke doelgroepen, de vorming en opleiding van werknemers en de begeleiding van werknemers. De doorlichtingsrapporten over de invoegbedrijven die het subsidieagentschap ontvangt, zijn opgesteld voor elk bedrijf afzonderlijk,
zoals bepaald in de regelgeving. Die rapporten bevatten cruciale beheersinformatie over de werking en resultaten van de invoegbedrijven.
Het samenvoegen van die informatie in 1 databank zou voor het
agentschap nuttig zijn om het invoegbeleid te kunnen evalueren en
bijsturen. Aangezien het agentschap de opdrachtgever is, zou het logischerwijs over die onderzoeksgegevens moeten beschikken. Volgens
het agentschap tonen de doorlichtingsteams zich tot nu toe niet bereid
hun informatie elektronisch ter beschikking te stellen, zodat het agentschap niet in staat is daarover een databank aan te leggen. Het agentschap treedt tot nu toe niet op tegen de weigering. Het doorlichtingsteam kreeg ook de opdracht elk jaar de invoegbedrijven te screenen
die drie jaar operationeel zijn en daarover te rapporteren(110). De gegevens die het subsidieagentschap daarover bezorgde, tonen aan dat
de screenings grondig worden uitgevoerd. Voor het rapport van 2006
werden 20 en voor het rapport van 2007 17 invoegbedrijven en –
afdelingen gescreend. Ook hier worden de te screenen bedrijven verdeeld over de 3 adviesbureaus van het doorlichtingsteam, maar daarover wordt transparant gerapporteerd.
Voor de screenings gebruikt het doorlichtingsteam een uitgebreide
standaardvragenlijst met uniforme scoringsinstructies. Daarmee worden basisgegevens over het bedrijf en de globale werking ervan verzameld. Het luik „charter van de meerwaardeneconomie‟ beoordeelt
het kwantitatieve en duurzame karakter van de tewerkstelling de vorming en opleiding, en de begeleiding en ontwikkeling van de invoegwerknemers in het bedrijf. De vragenlijst en de hiervoor vermelde
„MVO-scan‟ overlappen elkaar. Tijdens de driejaarlijkse screening
toetsen de doorlichtingsteams elk invoegbedrijf ook opnieuw de nale-

110

Doorlichtingsteam. Screening invoegbedrijven en –afdelingen. Globaal Rapport
(1 juli 2006 en 30 augustus 2007).
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ving van de oorspronkelijke erkenningsvoorwaarden. De resultaten van
2006 en 2007 tonen aan dat de voorwaarden niet steeds worden nageleefd. Ondanks de vaststellingen van het doorlichtingsteam treden het
agentschap en het departement niet op tegen de overtredingen. De
citaten hierna illustreren de vaststellingen uit de screenings.
2006 en 2007
Jaarlijks de jaarrekening en de werkgelegenheidscijfers bezorgen aan de
administratie: In de meeste gevallen bleek deze voorwaarde niet in orde of
was er minstens twijfel omtrent de invulling ervan. In de praktijk blijkt deze
voorwaarde echter niet te worden toegepast. Er wordt gesteld dat de bedrijven niet op de hoogte zijn van deze verplichting.
 Nodige gegevens bezorgen aan de administratie in functie van een monitoringsysteem: De resultaten variëren naargelang de interpretatie die wordt
gegeven aan het monitoringinstrument. In de praktijk is deze monitoring nog
niet operationeel of pas in opstartfase.


2006
11 van de 17 invoegbedrijven (65%) zijn in orde met de erkenningsvoorwaarden. 6 van de 17 invoegbedrijven (35%) zijn niet in orde met de erkenningsvoorwaarden.
 Frappant is dat het algemeen personeelsbeleid te wensen overlaat terwijl
het doorlichtingsteam juist dit item een belangrijk vertrekpunt vond voor een
goed menselijk beleid.
 Ook de elementen van arbeidsinhoud (vorming en opleiding, communicatie,
begeleiding) scoren relatief zwak, terwijl dit hoofdthema toch zeer cruciaal is
om de juiste randvoorwaarden te creëren voor een vlotte integratie van
kansengroepen in het bedrijf.
 De Minister en de leden van de Adviescommissie achtten een strategie rond
HR beleid, actieve selectie naar specifieke doelgroepen, opmaak competentieprofielen en een diversiteitsbeleid belangrijk. De bedrijven zelf denken
hier duidelijk anders over.


2007
Vier invoegbedrijven (50%) zijn formeel in orde met alle erkenningsvoorwaarden. Vier invoegbedrijven zijn niet in orde met alle formele erkenningsvoorwaarden. Drie invoegafdelingen zijn in orde met alle formele erkenningsvoorwaarden. Vijf invoegafdelingen zijn niet in orde met alle formele
erkenningsvoorwaarden.
 Binnen de drie jaar na de erkenning minstens 3 VTE invoegwerknemers:
Zes ondernemingen (op 16) zijn niet in orde met deze verplichting omdat ze
minder dan 3 VTE invoegwerknemers tewerkstellen.
 Slechts bij de helft van de ondernemingen kunnen we met zekerheid stellen
dat ze in orde zijn met de verbintenis om verminderingen van het aantal invoegwerknemers vooraf te melden aan de minister en deze werknemers
recht op outplacement te bieden.
 Slechts bij minder dan de helft van de ondernemingen kunnen we met zekerheid stellen dat ze in orde zijn met de verbintenis om wijzigingen te melden aan de Minister.
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Bijlage 8: Antwoord van de minister van Sociale
Economie
(Niet gedateerde brief, ontvangen op 10 april 2009)
Geachte heer Beckers
Ik heb kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen geformuleerd door het Rekenhof naar aanleiding van de audit begeleide tewerkstelling. Ik mocht vaststellen dat de uitgebreide tekst van het verslag
voor een deel aangepast werd aan de suggesties van de administratie.
Ik betreur echter dat deze aanpassing voornamelijk technische correcties omvat en dat er weinig rekening gehouden werd met de inhoudelijke
opmerkingen. Vanuit het beleid kan ik me nochtans volledig aansluiten
bij de reactie van de administratie en om deze niet punctueel te moeten
herhalen, stuur ik hun antwoord als bijlage mee.
Met deze brief wil ik echter een inhoudelijke beleidsmatige reactie formuleren en volg hierbij systematisch de algemene conclusies van het
ontwerp van verslag.
Om te beginnen wil ik algemeen wijzen op de chronologie van het onderzoek en de periode van bijna 3 jaar tussen de start van de audit op
23 mei 2006 en het tijdstip waarop ik dit ontwerp van verslag mocht ontvangen, met name 13 maart 2009. Zoals in het vervolg van deze brief
blijkt, werden er in die periode verschillende beleidsmatige initiatieven
genomen, die niet vertaald werden in de algemene conclusies.
In de algemene conclusies en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
stelt het Rekenhof dat de begeleide tewerkstelling van kansengroepen
onvoldoende doelmatig georganiseerd is door een teveel aan actoren
en maatregelen en dat de beleidslijnen Werk en Sociale Economie onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Voor wat de organisatie van het
beleidsdomein betreft verwijs ik naar de begeleidende brief van de administratie van 15 september 2008.
Voor wat betreft de maatregelen en hun doelstelling verwijs ik graag
naar de motie van 21 december 2005 en het Vlaams Parlement(111),
waarin zij vraagt in 1° om bij de verankering van haar sociaaleconomisch beleid te vertrekken vanuit het nieuw ontwikkelde logische
en vereenvoudigde werkkader dat een onderscheid maakt tussen invoegeconomie, de lokale diensteneconomie en maatwerkbedrijven. Ik
geef graag mee dat dit kader de voorbije legislatuur werd gerealiseerd:

111

In haar inleiding verwijst het Rekenhof zelf naar deze motie van aanbeveling en
refereert aan 5° waarin gevraagd wordt verder werk te maken van de kwaliteitsbewaking van de maatregelen door onder meer de driejaarlijkse doorlichting van de
invoegbedrijven te starten en via de uitwerking van een monitoringinstrument het
beleid in staat te stellen de effectiviteit van het instrument beter te meten. Dit monitoringsinstrument moest eveneens de doorstroming van maatwerkbedrijven naar
het reguliere arbeidscircuit in kaart brengen.
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het invoeginstrumentarium werd vereenvoudigd tot 1 maatregel, er is
een decreet lokale diensteneconomie en het principeakkoord maatwerken werd begin dit jaar ondertekend. Ik acht het dan ook wat vreemd dat
er een beleidsmatige evaluatie gebeurt los van deze uitgangspunten
van het Parlement. De evaluatie van de verschillende maatregelen gaat
voorbij aan de fundamentele verschillen tussen de diverse maatregelen.
De invoegmaatregel beoogt de inschakeling van een specifieke doelgroep in reguliere ondernemingen die het duurzaam ondernemen onderschrijven, het maatwerken beoogt de inschakeling van de personen
met een arbeidshandicap en de lokale diensteneconomie beoogt de
creatie van diensten met een maatschappelijke meerwaarde waaraan
eveneens een inschakelingstraject voor een specifiek doelgroep wordt
gekoppeld. Het Rekenhof gaat in haar betoog voorbij aan de finaliteit
van de verschillende maatregelen.
Het Rekenhof is niet ingegaan op de verduidelijking van het verschil
tussen de begrippen doelgroepwerknemer en kansengroep (cfr. begeleidende brief administratie van 15 september 2008 als reactie op het
voorontwerp). Hiermee geeft zij de indruk een beleidsvisie te poneren
waar zij stelt dat het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
integraal weerspiegeld moet worden in de doelgroepafbakening van de
begeleide tewerkstelling. Begeleide tewerkstelling van doelgroepen richt
zich tot personen met een zodanig grote afstand tot de arbeidsmarkt dat
een gewone betrekking in een regulier bedrijf geen of niet onmiddellijk
een optie is, terwijl kansengroepen uit het diversiteitsbeleid niet per definitie persoonsgebonden kenmerken bezitten die hun inschakeling in de
reguliere economie moeilijk maken. Het gaat bij kansengroepen over
uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt en niet over hun competenties.
Mijns inziens doet het Rekenhof in haar verslag uitspraak over de beleidskeuzes eerder dan over de doelmatigheid van de instrumenten binnen het heersende beleidskader.
Dit neemt niet weg dat ik erken dat er moet worden gestreefd naar een
verdere vereenvoudiging en afstemming. Ik kan hierbij echter niet voorbijgaan aan de complexiteit van ons staatsbestel met gedeelde bevoegdheden. Bovendien moet ik ook rekening houden met de Europese
krijtlijnen. In dit kader werd voor de bevoegdheid Sociale Economie in
het voorjaar 2008 de opdracht aan het departement WSE gegeven om
de maatregelen te screenen in het licht van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening. Naar aanleiding van dit resultaat werd een bijkomende
opdracht tot visieontwikkeling naar verdere vereenvoudiging en afstemming gegeven.
Het Rekenhof wijst op de retroactiviteit van de regelgeving. Dit is terecht
een aandachtspunt, maar ik wil er toch even op wijzen dat het onderzoek wel ver terug gaat in de tijd, met name tot 1982.
Volgens het Rekenhof zijn de begeleidingsmaatregelen onvoldoende
afgestemd op de eigenheid van de sociale economie, waarbij gesteld
wordt dat de huidige ondersteuningsinstrumenten te bedrijfseconomisch
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geënt zijn. Het Rekenhof stelt dat de controle op de ondersteuningsinstrumenten door het VSA WSE voldoet aan de formele vereisten, maar
te weinig aan de doelstellingen van de ministers.
Vanuit haar thematische invalshoek legt het Rekenhof eerder eenzijdig
de klemtoon op de doelstelling begeleide tewerkstelling, terwijl vanuit
het beleid Sociale Economie ook de klemtoon wordt gelegd op duurzaam ondernemerschap en dus ook aandacht heeft voor een ondersteuning die bedrijven economisch weerbaar moet maken.
Ik volg het Rekenhof in haar stelling dat de ondersteuningsinstrumenten
meer gefocust kunnen worden in functie van de begeleiding van de
doelgroep, maar ik wijs er op dat dit niet voldoende is om te garanderen
dat door de overheid gecreëerde jobs ook duurzaam zijn. Vanuit deze
bekommernis werd er de voorbije jaren een evenwicht gezocht tussen
de ondersteuning van de doelgroep en de ondersteuning van de sociale
economie-organisaties.
Voor wat betreft een globale behoeftemeting en –analyse beaam ik dat
er tot op heden geen rechtstreekse koppeling gebeurde tussen het aantal werkzoekenden en de programmatienorm. Toch wil ik het Rekenhof
er op wijzen dat jaarlijks, naar aanleiding van de beleidsbrieven, een
doelgroepinschatting werd gemaakt. Hieruit bleek echter keer op keer
dat de potentiële doelgroep ruim de budgettaire mogelijkheden overschreed. Er is daarom gekozen om binnen de budgettaire marges te
streven naar een billijke verdeling van de middelen in nauw overleg met
de stakeholders (bv. alle uitbreidingen worden met VESOC-partners
besproken en overlegd met de respectievelijke koepels).
Het Rekenhof wijst er op dat in de diverse verantwoordingsdocumenten
de verantwoording van de betrokken middelen kwalitatief nog niet optimaal is. Vanuit de thematische invalshoek van het Rekenhof kan dit
inderdaad zo gesteld worden, maar vanuit de beleidsmatige invalshoek,
die vertrekt van verschillende instrumenten met een verschillende finaliteit worden de middelen mijns inziens wel transparant verantwoord. Dit
neemt niet weg dat het mogelijk is om vanuit het VSA WSE een meer
gedetailleerde uitsplitsing omkadering/ondersteuning – doelgroep te
maken.
Tot slot wil ik nogmaals meegeven dat er op dit moment al een aantal
beleidsacties lopen die ook aan de aanbevelingen van het Rekenhof
tegemoetkomen. Ik denk hier bij name aan de stapsgewijze implementatie van de aanbevelingen die uit de evaluatie van de ondersteuningsinstrumenten gekomen zijn, zoals de inbedding van het doorlichtingsteam in het VSA WSE en de evolutie naar een meer resultaatsgerichte
financiering. Andere voorbeelden zijn de driejaarlijkse screening van de
invoegbedrijven, de verbeterde uitwisseling van data tussen VSA WSE,
VDAB en dept WSE in het kader van onder meer de beheersovereenkomst en de ontwikkeling van een monitor voor de sociale economie in
het kader van het Steunpunt WSE. Daarnaast werd aan het Departement de opdracht gegeven om een nieuw kader voor de sociale economie te ontwikkelen in het licht van de Europese staatssteunregels.
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Gezien het belang van dit rapport en de fundamentele beleidsmatige
bedenkingen die ik hierbij heb geformuleerd, dring ik er op aan om hierover met u een persoonlijk onderhoud te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Kathleen Van Brempt
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Bijlage 9: Antwoord van de minister van Werk
14 april 2009
Geachte heren,
Ik heb uw brief van 10 maart 2009 en het ontwerpverslag met betrekking tot de begeleide tewerkstelling van kansengroepen in goede orde
ontvangen. Als Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming ben ik
bevoegd voor het werkervaringsprogramma dat in uw auditverslag is
opgenomen.
Er bestaat een nauwe samenhang tussen de beleidsdomeinen Werk en
Sociale Economie. Dit volgt vooreerst uit de vaststelling vanuit de werkzoekendenwerking dat de stap naar het normale arbeidscircuit niet voor
iedereen mogelijk is omwille van een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat voor deze mensen de mogelijkheid bestaat
om – al dan niet tijdelijk – te werken in een beschermde omgeving. Terecht wijst het rapport op het belang van een goede afstemming tussen
de betrokken beleidsdomeinen en administraties. Deze afstemming gebeurt formeel via de beleidsraad WSE en het managementcomité WSE
waarin alle betrokken actoren vertegenwoordigd zijn. Zo werden onlangs nog duidelijke afspraken gemaakt rond de indicering van personen met een handicap door de VDAB en de toeleiding van deze mensen
naar Beschutte Werkplaatsen.
Het Rekenhof verantwoordt de opname van werkervaring in dit rapport
in voetnoot 9 als volgt: “Wep-plus valt formeel niet onder de sociale
economie, maar onder de reguliere economie. Vanuit het perspectief
van begeleide tewerkstelling van kansengroepen worden de werkervaringsbedrijven hier toch opgenomen.”
Hierbij dient opgemerkt dat werkervaring niet exclusief doch prioritair
gericht is op kansengroepen. Formeel is het werkervaringprogramma
gericht op langdurige werklozen, niet- werkende werkzoekende deeltijds
lerenden met draaglast, niet-werkende werkzoekenden met een psychologische, psychiatrische, medische, mentale of sociale beperking en
andere leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp die niet-werkend werkzoekend zijn (artikel 2, §1 van het
Besluit van 10 juli 2008 betreffende werkervaring). Bij de toeleiding zal
de VDAB in de praktijk wel rekening houden met een oververtegenwoordiging van vier prioritaire kansengroepen zoals opgenomen in de
beheersovereenkomst met de VDAB. De doelstelling in de VDABbeheersovereenkomst 2005-2009 bedraagt concreet een oververtegenwoordiging van 10% voor laaggeschoolden, 40% voor allochtonen, 40%
voor arbeidsgehandicapten en tot slot voor de 50-plussers een toenemende vertegenwoordiging die op termijn moet leiden tot een positieve
oververtegenwoordiging. Deze doelstelling geldt niet enkel voor werkervaring maar ook voor de andere modules in de individuele trajectwerking.
Ook dient opgemerkt dat in het werkervaringsprogramma de tewerkstelling niet duurzaam is maar tijdelijk, weliswaar met het oog op een duurV L A A M S P A R LEMENT
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zame tewerkstelling na afloop van de werkervaring bij een reguliere
werkgever.
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat in het rapport de begrippen
doelgroepwerknemer en kansengroep door elkaar worden gehaald.
Voor een goed inzicht in het beleid is het belangrijk om deze begrippen
te duiden. Doelgroepwerknemer zijn de personen met een zo grote afstand tot de arbeidsmarkt dat een gewone betrekking in een regulier
bedrijf geen – of niet onmiddellijk – een optie is. De kansengroepen
verwijst naar mensen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Deze ondervertegenwoordiging heeft vaak te maken met andere
mechanisme van uitsluiting (discriminatie, vooroordelen ed.). Begeleide
tewerkstelling is voor vertegenwoordigers uit de kansengroep soms
wenselijk maar lang niet altijd noodzakelijk. Het is – met uitzondering
van de Beschutte Werkplaatsen die zich exclusief richten tot personen
met een handicap – de afstand tot de arbeidsmarkt die bepaalt welk
type van begeleide tewerkstelling geschikt is voor een bepaalde persoon en niet het behoren tot een kansengroep. Binnen de doelgroepwerknemers wordt wel gestreefd naar een evenredige participatie van
de kansengroepen. Zo ook voor het werkervaringsprogramma.
Op 10 juli 2008 heeft de Vlaamse regering het nieuwe besluit betreffende werkervaring goedgekeurd. Dit nieuwe besluit houdt een grondige
hervorming in van het werkervaringsprogramma. Dit besluit werd ondertussen gewijzigd op 30 januari 2009. Het rapport vermeldt wel dat sinds
1 januari 2009 een nieuwe regeling van kracht is, maar houdt geen rekening met de nieuwe modaliteiten ervan. De belangrijkste nieuwigheid
in de nieuwe regeling is dat iedere deelnemer aan het werkervaringsprogramma een evenwaardige begeleiding zal krijgen en dit ongeacht
de organisatie waar de werkervaring plaats vindt. In de nieuwe regeling
krijgt iedere werkzoekende een jaar lang een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat. Dat betekent een algemene vorming (ICT, Nederlands),
een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, een attest van verworven
competenties, een sollicitatietraining en tenslotte een actieve bemiddeling naar een reguliere job. Tijdens de eerste helft van de werkervaring
zal de opleiding en begeleiding vooral gericht zijn op competentieversterking. In de tweede helft ligt de nadruk op de effectieve uitstroom
naar werk. Nog nieuw is dat de werkzoekenden na afloop van hun
werkervaring zes maanden recht hebben op een individuele nazorg bij
de nieuwe werkgever. Het is immers niet alleen van belang dat zoveel
mogelijk deelnemers werk vinden in het normale economische circuit, ze
moeten de nieuwe job ook kunnen behouden. Vandaar deze individuele
nazorg door een vertrouwde begeleider.
In de nieuwe regeling is het financieringsysteem eenvoudiger geworden.
De omkaderingspremie werd gebracht op maximum 25% van de loonpremie voor alle gewone werkervaringspromotoren (nu is dat 15%, 25%
of 35%). Leerwerkbedrijven ontvangen daarenboven een aanvullende
omkaderingspremie van maximum 2.000 euro. De loonpremie wordt nu
geïndexeerd voor alle doelgroepwerknemers ongeacht het type promotor bij wie de werkervaring plaats vindt. Voor het verzorgen van de inschakelingsmodule ontvangen leerwerkbedrijven een vergoeding van
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maximum 3.000 euro. Deze wordt nog verhoogd met een nazorgvergoeding van 1.000 euro in geval van een effectieve tewerkstelling in het
normale economische circuit. De vergoedingen worden bij wijze van
voorschotten aan de promotoren betaald. De promotoren dienen de
uitgaven voor het werkervaringsprogramma te bewijzen en bij de eindafrekening zijn terugvorderingen van teveel betaalde vergoedingen mogelijk. Zo wordt overcompensatie vermeden.
Wat betreft de aanbevelingen van het Rekenhof, kan ik het volgende
antwoorden:
- De huidige verdeling van bevoegdheden tussen de ministers is
mijn inziens duidelijk en werkbaar (zie boven). En dat geldt ook
voor de betrokken instellingen. Met de nieuwe werkervaringsregeling werd de rol van de twee betrokken instellingen in het beleidsdomein duidelijker gedefinieerd. VDAB is verantwoordelijk
voor de toeleiding van werkzoekenden naar de werkervaringspromotoren en leerwerkbedrijven. Het Vlaams Subsidieagentschap fungeert als enig loket voor de promotoren en staat ook in
voor de jaarlijkse evaluatie van de promotoren.
- De sinds 1 januari 2009 van kracht zijnde regeling komt tegemoet aan de aanbevelingen van het Rekenhof, in zoverre dit nog
niet het geval was:
o de regelgeving is eenvoudiger geworden;
o alle promotoren in een gelijke situatie worden gelijk gesubsidieerd;
o de resultaten van de subsidieregelingen worden regelmatig en systematisch gesubsidieerd;
o door de invoering van een nazorgpremie wordt de subsidiëring meer resultaatgericht;
o de aard en de omvang van de begeleiding op de werkvloer is nog meer dan vroeger afgestemd op de reële behoeften en doelstellingen ten aanzien van de doelgroepwerknemers (de leerwerkbedrijven engageren zich om de
meest kwetsbare doelgroepwerknemers te begeleiden op
hun eigen werkvloeren);
o vorige maand werd een VIONA-projectoproep gelanceerd
om de financiering van het werkervaringsprogramma
grondig te analyseren;
Het Rekenhof beveelt aan dat minimumnormen worden vastgelegd voor
de vereiste kwalificaties van het omkaderingspersoneel. Ik acht dit voor
werkervaring niet nodig aangezien elke promotor een uitgebreide subsidie-aanvraag moet indienen waarin de competenties op het vlak van
werkervaring en/of inschakeling moet worden aangetoond. Daarenboven vindt jaarlijks een evaluatie plaats en na vier jaar een eindevaluatie.
Ik ben het tenslotte met het Rekenhof eens dat in de toelichting van de
begroting de middelen bestemd voor het werkervaringsprogramma duidelijk gespecifieerd moeten worden.
Ik hoop hiermee een voldoende antwoord te hebben gegeven op uw
conclusies en aanbevelingen. Mijn medewerkers en ik staan ter uwe
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beschikking om indien gewenst meer toelichting te geven tijdens een
persoonlijk onderhoud.

Met de meeste hoogachting,

Frank Vandenbroucke
Minister van Werk, Onderwijs en Vorming
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