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WerkGeVers WelzIJnsseCTOr VerOnTWAArDIGD OVer 
VlAAMs BesPArInGsBeleID
Persbericht vlaams Welzijnsverbond en soM

In een persbericht stellen de werkgeversorgani-
saties van de welzijnssector dat ze erg veront-
waardigd zijn over het Vlaams besparingsbeleid. 
De Vlaamse regering bespaart in 2015 immers 
flink op welzijn: van de 10 miljard uitgaven 
wordt een kwart miljard weggeknipt via ver-
schillende maatregelen! 

Naast een sanering binnen de eigen over-
heidsadministratie wordt de kinderbijslag niet 
geïndexeerd, wordt de bijdrage voor de zorg-
verzekering verdubbeld en worden de laagste 
tarieven in de kinderopvang verhoogd. 

Voor de gesubsidieerde sector wordt de indexe-
ring van de werkingssubsidies in 2015 overge-
slagen en wordt de totale subsidie verminderd 
met 0,50 tot 1%. Naast deze niet-indexering, 
worden social profitondernemingen plots ge-
confronteerd met de beperking van de infra-
structuursubsidie. Terwijl de voorbije jaren tel-
kens ongeveer 250 miljoen werd uitgegeven, 
wordt er voor 2015 nul euro voorzien! Noodza-
kelijke infrastructuurwerken komen hierdoor in 
het gedrang. Deze saneringsoperatie komt bo-
venop de drie nulindexeringen op de werkings-
subsidie van de voorbije jaren en betekenen een 
globale reductie van het werkingsbudget met 
ongeveer 10%. Volgens Minister Vandeurzen 

zijn de vooruitzichten voor 2016 niet veel roos-
kleuriger.

SOM en het Vlaams Welzijnsverbond 
maken het bilan op van deze zeer in-
grijpende maatregelen

Deze besparingen hebben in de eerste plaats 
ernstige gevolgen voor de meest kwetsbare 
mensen in onze samenleving. De opeenstape-
ling van besparingen betekent voor hen een ver-
lies aan kwaliteit van leven. Bij deze drastische 
besparingsronde is onvoldoende rekening ge-
houden met de draagkracht van vele welzijnscli-
enten. Door lineaire maatregelen te nemen 
wordt een bijdrage gevraagd die geen rekening 
houdt met de draagkracht van gezinnen. Van-
daag bestaat 1 op 3 van de Vlaamse gezinnen 
uit één persoon. Eén op zeven Vlamingen leven 
in armoede en we slagen er niet in een stop te 
roepen aan het toenemend armoederisico. 
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In de Vlaamse Regeerverklaring en de beleids-
nota worden de social profitondernemingen (h)
erkend als belangrijke partners om een zorg-, 
welzijns- en ondersteuningsaanbod in de markt 
te zetten. De overheid wil sociaal ondernemer-
schap kansen geven en opteert voor een regel-
luw kader, vereenvoudiging en een zekere au-
tonomie en verantwoordelijkheid voor de social 
profitondernemingen. Dit klinkt veelbelovend.

Of toch niet… want de druk op de sector wordt 
opgevoerd. Social profitondernemingen worden 
immers gevraagd met minder middelen meer te 
doen en de huidige kwaliteit van dienstverle-
ning aan te houden. Ze worden aangespoord 
meer gebruikers te helpen, zodat zorggarantie 
een realiteit wordt. Ze worden uitgedaagd om 
niet alleen de cliënt, maar ook zijn netwerk te 
ondersteunen en intensief samen te werken in 
netwerkzorg. Het is de vraag of deze uitdagin-
gen haalbaar zijn met de vele besparingsmaat-
regelen. Zullen sociaal ondernemers worden ge-
dwongen om hun aanbod en de kwaliteit ervan 
af te bouwen? Zullen we een hogere bijdrage 
doorrekenen naar de cliënten?

Welke keuze - noodgedwongen - ook zal ge-
maakt worden, de gebruiker zal altijd de dupe 
zijn. En ook de medewerkers zullen de impact 
aan den lijve ondervinden, omdat de tering naar 
de nering moet worden gezet. 

SOM en het Vlaams Welzijnsverbond 
vragen een duurzaam en zorgzaam 
Vlaams beleid

We vragen van de Vlaamse overheid grote 
waakzaamheid voor de effecten van deze en 
de vorige besparingsmaatregelen bij cliënten en 
hun gezin en een herstel waarbij het mogelijk 
gemaakt wordt dat initiatiefnemers hun op-
dracht kunnen waarmaken. SOM en het Vlaams 
Welzijnsverbond zullen hierin hun verantwoor-
delijkheid opnemen en niet nalaten de Vlaamse 

overheid stelselmatig te confronteren met de 
gevolgen van de door hen genomen maatrege-
len. 

 We willen geen beleid dat zich 

laat leiden door een pure besparings-

logica met een mensvisie die de  

sterksten op het voorplan zet. 

SOM en het Vlaams Welzijnsverbond vragen een 
beleid dat zijn maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid neemt voor de meest kwetsbaren. We 
willen geen beleid dat zich laat leiden door een 
pure besparingslogica met een mensvisie die de 
sterksten op het voorplan zet. Zorg- en onder-
steuningsnoden moeten kunnen gelenigd wor-
den en de financieel sterkste schouders zouden 
de meeste inbreng moeten doen onder de vorm 
van een solidair financieringssysteem. Zo moet 
steeds rekening worden gehouden met het in-
komen, de gezinstoestand en de zorgbehoefte. 
Wij zullen niet toelaten dat Vlaanderen geruis-
loos afstevent op een minder zorgzame samen-
leving waarin de toegang en de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning achteruit gaat.

Frank Cuyt, algemeen directeur Vlaams Wel-
zijnsverbond 
Wendy Metten en Luc Jaminé, algemene direc-
tie SOM, de federatie van sociale ondernemin-
gen
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