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IMPACT

Impact van het Vlaamse regeerakkoord 
op het middenveld: slaan en zalven
Sandra Rosvelds, diensthoofd studiedienst beweging.net

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord heeft een grote impact op de 
werking van de middenveldorganisaties. Een impact die niet alleen de 
komende jaren voelbaar zal zijn, maar ons uniek zorg- en welzijnsland-
schap op lange termijn in een andere bedding kan leggen dan het oor-
spronkelijke kwaliteitsvolle en betaalbare model. In deze bijdrage kijken 
we heel concreet naar cijfers, beslissingen, voor- en nadelen. 

Gemeenzaam spreken wij vaak over het ‘middenveld’, maar vraag aan Jan met 
de pet wat dat betekent en hij zal wellicht spontaan aan voetbal denken. Vlaan-
deren telt nochtans een groot middenveld van verenigingen en non-profitorga-
nisaties die zich bewegen tussen markt en overheid. Het zijn geen commerciële 
ondernemingen op de markt, noch overheidsinstellingen, wel een breed amal-
gaam van vrije, onafhankelijke initiatiefnemers die in een ver of recent verleden 
initiatief hebben genomen om maatschappelijke noden aan te pakken zonder 
commercieel doel. Denk aan bestuurders die een instelling voor personen met 
een handicap runnen, burgers die de natuur willen beschermen, mensen die een 
specifieke ziekte hebben en zich verenigen met lotgenoten en organisaties die 
een divers palet aan activiteiten organiseren voor hun doelgroep/leden. Duizen-
den verenigingen en organisaties in Vlaanderen behoren tot dat middenveld en 
vormen zo het DNA van onze samenleving. Van eenmansvzw’s tot organisaties 
met honderden personeelsleden en duizenden leden: de diversiteit is zeer groot 
en hun belang in en voor de samenleving eveneens.

Toch heeft deze Vlaamse regering deze verenigingen in het vizier. Niet een keer, 
maar liefst vier keer:

1. met opnieuw een reeks besparingen (geen indexering van de werkings-
middelen, 6% besparing op de generieke subsidies en besparingen op 
de projectsubsidies);

2. met het afschaffen van de duolegaten;

3. het verzwakken van het sociaal overleg; en

4. door commercialisering in de zorg te stimuleren.

Elk van deze maatregelen wordt verdedigd op grond van de begrotingsnoden, 
efficiëntiewinsten en de kans op nieuwe investeringen, maar onderliggend loopt 
een duidelijke rode draad. Een aantal partijen zijn bewust bezig met een gron-
dige hertekening van het Rijnlandmodel. Waar in het verleden duidelijk gekozen 
werd voor een non-profitmodel om de zorg- en welzijnsdiensten te organiseren 
en te financieren, waar overleg en participatie met het middenveld structureel 
verankerd werd in tal van advies- en overlegorganen en waar verenigingen 
ondersteund werden vanuit een sociale bekommernis, stuurt deze Vlaamse 
regering ons verder richting Brits model met meer commercialisering, minder 
overleg en meer autonomie voor de lokale besturen. De combinatie van al deze 
maatregelen zal de komende jaren de bedding leggen voor een ander type 
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samenleving. Eentje waarin het individueel schuldmodel 
de leidraad vormt van het beleid, waarin meer nadruk 
ligt op plichten dan op rechten, waar het individualisme 
primeert op solidariteit. Wij blijven ons afvragen of dit 
het soort samenleving is waar de mensen voor gestemd 
hebben.

Rode draad nr 1: een nieuwe 
besparingsronde voor het middenveld 

Op alle posten en in alle domeinen waar het midden-
veld actief is, zal de komende jaren opnieuw bespaard 
worden: binnen cultuur, het sociocultureel werk, in wel-
zijns- en gezondheidszorg en in onderwijs. 

In de meerjarenraming wil men een tekort van 609 miljoen 
euro in 2020 ombuigen tot een overschot in 2024. Maar 
de regering wil ook beleidsruimte creëren. Daarom kiest 
ze om meer te besparen dan nodig, in globo 2,2 miljard 
euro, en kondigt ze nieuwe investeringen aan ter waarde 
van 2,5 miljard euro.

Als we meer in detail gaan kijken, wordt een deel van 
de besparingen gerealiseerd door de komende vijf 
jaar de werkingsmiddelen niet te indexeren en 6% te 
besparen op de middelen. Ook projectsubsidies zullen 
worden teruggeschroefd. Vooralsnog is niet duidelijk of 
6% besparing slaat op de volledige subsidie-enveloppe, 
dan wel op de werkingsmiddelen, wat in de praktijk een 
groot verschil maakt. Samen moet dat tegen 2024 een 
besparing van 435  miljoen opleveren.  Daarbovenop 
komt nog een besparing op de subsidies die Kind en 
Gezin toekent (5,6 miljoen euro recurrent). 

Andere sectoren in  de non-profit kijken aan tegen een 
vertraging van het voorziene groeipad, waarbij de groei-
vertraging in de gezinszorg (van 2,5% naar groei van 1% 
in 2020-2022 en 0,5% in 2023-2024) het meeste opvalt.

In ruil komen er ook nieuwe investeringen die van belang 
zijn voor het middenveld. Zo voorziet de Vlaamse rege-
ring meer middelen voor personen met een handicap 
(+  270  miljoen), voor ouderenzorg (+  140  miljoen) om 
o.a. de rusthuisfactuur betaalbaar te houden, voor  inte-
grale jeugdhulp en jeugddelinquentie (+  60  miljoen) 
en voor kinderopvang (+  58  miljoen). Daar kunnen 
we alleen maar blij mee zijn. Deze budgetten komen 
bovenop de middelen voor constant beleid die vorige 
legislatuur werden beslist.

De verhoging van het aantal plaatsen in de kinderop-
vang is nodig omdat men meer mensen wil activeren 
richting arbeidsmarkt, ook de inactieven. Daardoor 
zullen meer mensen kinderopvang nodig hebben. De 
bijkomende plaatsen zullen vooral naar kinderen gaan 
waarvan de ouders werken of een opleiding volgen.  
Hier blijkt duidelijk dat de bijkomende investering van 
58 miljoen tegen 2024 moet worden afgezet tegenover 
de voorziene besparing.

De hamvraag die veel sectoren zich nu stellen, is hoe en 

waar men al die besparingen zal realiseren. Na de drie 
vorige besparingsrondes is het vet al lang van de soep. 
We vrezen dat tal van verenigingen deze keer echt in 
financiële problemen zullen geraken. Haalt de rege-
ring opnieuw de kaasschaaf boven en moet iedereen 
evenveel besparen, of zal ze eerder keuzes maken en 
bepaalde organisaties harder treffen? Daarover bestaat 
vandaag nog geen duidelijkheid.

De teneur in het regeerakkoord is dat men vooral wil 
focussen op tussenstructuren zoals steunpunten, kennis-
centra, belangenorganisaties en koepels. Het is mogelijk 
dat zij nog grotere besparingen moeten slikken. Men 
gaat er gemakshalve vanuit dat veel van deze tussen-
structuren overbodig zijn terwijl onze ervaring juist leert 
dat ze essentiële schakels zijn om het middenveld goed 
te doen draaien. 

Netwerken, belangenorganisaties en koepels zijn vaak 
de spreekbuis van hun sector en laten toe om met kennis 
van zaken in overleg te gaan met de overheid. Zonder 
die tussenstructuren moet de regering in overleg gaan 
met individuele organisaties (en hun individuele belan-
gen). Zonder die tussenstructuren sijpelen ook de kennis 
over de wetgeving, de historiek en de kennis over de 
toepassingen van de wet op het terrein weg. Dat kan 
leiden tot meer slechte of verkeerd toegepaste wetge-
ving. Hoe groot de impact zal zijn, is vandaag nog niet 
duidelijk.

Rode draad nr 2: wantrouwend beleid

De Vlaamse regering heeft in haar communicatie dui-
delijk een warm Vlaanderen voor ogen waarbij men wil 
inzetten op armoedebestrijding en ondersteuning van 
kwetsbare mensen. Dat gebeurt ook als we kijken naar 
het budget voor welzijn, waar men vooral wil inzetten 
op meer ondersteuningsbudgetten voor personen met 
een handicap, het afbouwen van de wachtlijsten, de 
omzetting van ROB- naar RVT-bedden in woonzorgcen-
tra en het betaalbaar maken van de woonzorgfactuur. 
Ook de kinderopvang kan nog verder uitbreiden. Verder 
zullen mensen meer gemotiveerd worden om stappen 
te zetten richting arbeidsmarkt en krijgen mensen met 
een laag inkomen financiële ondersteuning via een 
jobbonus. Ook scholen zullen voortaan maatregelen tot 
kostenbeheersing moeten nemen om de schoolfactuur 
te verlagen.

Sociale voordelen, zoals een sociaal tarief voor water, De 
Lijn en kinderopvang, wil men afhankelijk maken van de 
hoogte van het inkomen zodat ook werkende armen er 
beroep op kunnen doen. Dat zijn allemaal maatregelen 
die we kunnen toejuichen.

Tegelijkertijd viseert men de mensen die bijzonder 
kwetsbaar zijn omdat ze in armoede leven of omdat ze 
als nieuwkomer hun weg in onze samenleving moeten 
vinden. Inburgeringscursussen worden plots betalend, 
zowel de cursus als de  toetsen. Vier keer 90 euro lijkt 
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misschien redelijk voor wie een inkomen heeft, maar het 
is een gigantisch bedrag voor wie van een leefloon of 
minder moet leven. Bovendien worden de vervoerson-
kosten in het kader van de inburgeringstrajecten niet 
langer terugbetaald. Heeft al iemand nagedacht over 
hoe een inburgeraar zonder inkomen, wonend in een 
klein dorp en zonder auto, daaraan kan voldoen?

Mensen in armoede worden zeer achterdochtig beje-
gend, met meer aandacht voor fraudebestrijding, eigen 
verantwoordelijkheid en sancties, dan voor hun rechten. 
Leefloongerechtigden die niet voldoende meewerken 
aan hun integratietraject kunnen voortaan gesancti-
oneerd worden door het OCMW. Gezinnen die niet 
voldoende meewerken aan budgetbegeleiding riskeren 
dat het beheer van hun inkomen onder tijdelijk beheer 
van een derde komt. Bij mensen die een sociale woning 
wensen, wordt het middelenonderzoek uitgebreid en 
verstrengd.

Erger nog, structurele maatregelen die mensen in 
armoede vooruit kunnen helpen, worden maar met 
mondjesmaat uitgerold. Zo komen er deze legislatuur 
slechts 12.500 sociale woningen bij en De Lijn krijgt 
nauwelijks extra middelen terwijl het vervoer in niet-ste-
delijk gebied nu al ondermaats is. Nieuwkomers wordt 
de toegang tot de Vlaamse sociale bescherming (lees: 
de residentiële ouderenzorg en het zorgbudget voor 
zwaar zorgbehoevenden) bemoeilijkt omdat een ver-
blijfsvoorwaarde van vijf en respectievelijk tien jaar wet-
telijk verblijf in het land wordt opgelegd. Over de grote 
woonnood van nieuwkomers om een betaalbare woning 
te vinden, wordt met geen woord gerept.

De grote vragen: hoeveel bespaart men hier effectief 
mee? En, weegt die besparing op tegen de vele mensen 
die in de kou blijven staan? We moeten u het antwoord 
schuldig blijven. 

Rode draad nr 3: de participatieve 
democratie in gevaar

De bedding van een rivier veranderen doe je niet in 
een keer. De richting van een samenleving veranderen 
gebeurt stapsgewijs. Vandaag zien we gebeuren dat 
diverse stappen worden gezet om de participatieve 
democratie te verzwakken. De participatieve democratie 
heeft diverse gedaantes: het gaat over betrokkenheid 
en inspraak bij het beleid via advies- en overlegorganen 
(bv. de SERV, VESOC, Vlaamse raad WVG, …). Evenzo 
gaat het over het ondersteunen van organisaties die 
de stem van hun achterban vertolken (bv. Minder-
hedenforum, Netwerk tegen Armoede, Bond Beter 
Leefmilieu, …). Medebeheer is een derde vorm waarbij 
middenveldorganisaties mee het beheer van overheids-
instellingen waarnemen (bv. het raadgevend comité van 
het Agentschap Opgroeien). Op die manier kunnen 
burgers, verenigingen en koepels actief participeren aan 
het beleid en advies verlenen vanuit hun knowhow en 
praktijkkennis.

Toch lijkt de overheid het hier moeilijk mee te hebben. 
Organisaties die zich vorige legislatuur wat te kritisch 
hebben uitgelaten t.o.v. de overheid lezen nu in het 
regeerakkoord dat hun werking zal geëvalueerd worden, 
dat er gerationaliseerd moet worden (bv. armoedeorga-
nisaties) of dat hun werking moet worden bijgestuurd 
conform de doelstellingen van de Vlaamse overheid 
(bv. Minderhedenforum). Op het beleidsdomein Wonen 
wordt plots de Vlaamse woonraad afgeschaft. Meer nog, 
de participatie van private actoren in de sociale huis-
vestingsmaatschappijen, vaak middenveldorganisaties 
die pionier waren in sociale huisvesting, is blijkbaar een 
doorn in het oog en moet worden afgebouwd.

Het CAW ging in 2016 de confrontatie aan met het 
Antwerpse stadsbestuur omdat deze via een open 
oproep de daklozenopvang wilde commercialiseren. 
Na massaal protest werd deze beleidsbeslissing inge-
trokken. Vandaag wordt de rekening gepresenteerd. 
CAW’s worden nu structureel gelinkt aan de lokale 
besturen, ze moeten hun beleidsplannen afstemmen op 
het lokaal beleid, hun middelen voor de onthaalfunctie 
worden geoormerkt en het lokaal bestuur zal bepalen 
wat met de middelen moet gebeuren. Desgevallend 
kan het lokaal bestuur zelfs aan de minister vragen de 
onthaalfunctie van het CAW over te nemen. Het systeem 
van open oproepen wordt veralgemeend. Het vrij initi-
atief van het CAW wordt daardoor sterk verzwakt. Zo 
komt de commercialisering van sociaal werk weer een 
stapje dichterbij!

Rode draad nr 4: de commercialisering 
krijgt een boost

Vlaanderen en bij uitbreiding België hebben een uniek 
model. Doorheen de geschiedenis heeft het zorg- 
en welzijnslandschap zich ontwikkeld dankzij private 
non-profitactoren die het initiatief namen en daar gaan-
deweg ook in ondersteund werden door de overheid. 
De gezinszorg bv. ontstond als vrijwilligerswerk om 
weduwen met kinderen na de oorlog te ondersteunen 
en groeide uit tot een sterke, gesubsidieerde sector 
om mensen thuiszorg te bieden. In ruil voor subsidies 
werden duidelijke kwaliteitscriteria en goede loon- en 
arbeidsvoorwaarden afgesproken. Dat model zien we in 
bijna alle welzijns- en gezondheidszorgdiensten terug. 
Het werkt al meerdere decennia tot ieders tevredenheid. 

Toch wil men dit non-profitmodel openbreken en ook 
winstgedreven bedrijven toelaten om gezinszorg, 
opvang van personen met een handicap, dak- en 
thuislozenopvang en residentiële ouderenzorg te orga-
niseren. Waar in het non-profitmodel kwaliteit en betaal-
baarheid (voor de gebruikers en voor de subsidiërende 
overheid) belangrijke kenmerken zijn, dreigt dit door 
de commercialisering overboord gegooid te worden. 
Een bedrijf dat winst wil maken voor zijn aandeelhou-
ders heeft immers een ander businessmodel dan een 
non-profitonderneming waar mogelijke winsten altijd 
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weer in de organisatie en de mensen zelf worden geïn-
vesteerd. Niet het belang van de aandeelhouders, maar 
van de gebruikers/klanten/patiënten staat voorop.

Op dit moment wordt de persoonsvolgende financiering 
in diverse welzijnssectoren naar voren geschoven als de 
meest aangewezen financieringstechniek. Onderliggend 
speelt dan de discussie of mensen cashbudgetten of 
vouchers moeten krijgen om zelf hun zorg te kunnen 
inkopen. Hoewel we duidelijk de voordelen zien van 
persoonsvolgende financiering – het geeft mensen meer 
keuzevrijheid en beslissingsmacht – moeten we ook de 
nadelen onderkennen. De persoonsvolgende financie-
ring werkt zeer goed voor mensen met een handicap 
die de betutteling beu zijn en hun leven in eigen handen 
willen nemen, maar is in ander sectoren of voor andere 

doelgroepen niet altijd aangewezen. We pleiten er dus 
voor om hier omzichtig mee om te gaan en voor- en 
nadelen, evenals bedoelde en onbedoelde effecten 
goed tegenover elkaar af te wegen.

Het spreekt voor zich dat we de evolutie met argusogen 
volgen. In het regeerakkoord is her en der wel sprake 
van een level playing field en van sociaal ondernemer-
schap, maar hoe dit concreet ingevuld wordt is nog 
koffiedik kijken. Zullen de commerciële actoren dezelfde 
loon- en arbeidsvoorwaarden moeten toepassen? Zullen 
ze dezelfde kwaliteitscriteria (bv. personeelsnormen, 
kwalificaties van het personeel, …) hanteren? Zullen ze 
solidariteit organiseren tussen de bewoners of is het 
individualisering troef? We hopen op het beste. 

FINANCIËN

Dit is de toekomst: de mogelijkheden van sociale-
impactobligaties

Dirk Coeckelbergh, expert non-profit en sociale economie, consultant en auteur

In VZW Actueel verschenen dit jaar reeds artikels over sociale impact en sociale-impactobligaties. De social 
profit en non-profit zet zich in om positieve impact te realiseren en sociale-impactobligaties kunnen daar 
een mooie rol in spelen. In deze bijdrage gaan we dan ook verder in op de achtergrond en voornamelijk 
de mogelijkheden die er in Vlaanderen en België zijn om dergelijke projecten op te zetten. 

Een sociale-impactobligatie is een schuld van de over-
heid die gefinancierd wordt door een investeerder met 
het oog op het wegwerken van een sociale, maatschap-
pelijke en ecologische uitdaging.  

Meestal pakt een non-profitactor die uitdaging aan, 
de evaluatie van het resultaat gebeurt door een vierde 
onafhankelijke autoriteit. Is het doel behaald? Dan 
betaalt de overheid de lening terug met een vooraf 
afgesproken rendement. De motivatie van de overheid 
is quasi altijd toekomstige kostenvermindering: minder 
werklozen, minder zieken, minder vluchtelingen zonder 
inkomen, … 

In een eerste bijdrage van Iris Verhoeyen, ‘De roep om 
impact’ (VZW Actueel nr.  5 van 8  maart 2019) legden 
we uit wat social impact is. Sociale of maatschappelijke 
impact kan positief (gewenst) en negatief (ongewenst) 
zijn, bedoeld of onbedoeld. 

Onze focus ligt vanzelfsprekend op gewenste positieve 
impact. In een tweede bijdrage van Geraldine Mattens, 
‘De sociale-impactobligatie: cross-sectorale samenwer-
king en alternatieve financiering van de toekomst?’ 
(VZW Actueel nr.  13 van 28  juni 2019) hadden we het 
over sociale-impactobligaties en de nodige voorwaar-
den om een social impact bond te doen werken. 

Wat vergroot de slaagkans van een 
sociale-impactobligatie?
We hernemen kort de voorwaarden die beschreven 
worden in het artikel van Geraldine Mattens in VZW 
Actueel nr. 13, ‘De sociale-impactobligatie: cross-secto-
rale samenwerking en alternatieve financiering van de 
toekomst?’:

• afwezigheid van hoge sense of urgency. De 
doorlooptijd van een montage is immers gemakkelijk 
12 – 24 maanden; 

• duidelijke doelgroep;
• duidelijke overheidsbudgetlijn. De link tussen de 

budgetlijn en de resultaten van het project moet 
aantoonbaar en berekenbaar zijn;

• duidelijke meerwaarde. Het project moet ten opzichte 
van traditionele methoden meerwaarde tonen;

• duidelijk meetbare resultaten op een bepaald 
tijdsverloop;

• duidelijke schaalgrootte. De kost kan alleen 
verantwoord worden als het project voldoende 
schaalgrootte heeft om voldoende rendement te 
bieden;

• verantwoordelijke, ervaren teams met tijd, zowel bij 
de overheid als bij de non-profitactor;

• gefocuste investeerders. Zij moeten geloven in de 
spelers, het project en het instrument. 
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What’s in a name? 

De benaming kan verschillen naargelang de specifieke 
hoofdimpact die men nastreeft. Na deze uiteenzetting 
zullen wij steeds sociale-impactobligatie gebruiken. 

• SIB/SIO: social impact bond, sociale-impactobligatie, 
ook wel red impact bond genoemd;

• EIB: environmental impact bond, ook wel green 
impact bond genoemd (bv. project om minder CO2-
uitstoot te realiseren);

• HIB: health impact bond, ook wel white impact bond 
genoemd (bv. project om mensen met mentale 
problemen te ondersteunen);

• SIC: security impact bond, ook wel orange impact 
bond genoemd (bv. project om jongerendelinquentie 
aan te pakken);

• DIB: development impact bond, ook wel long 
distance impact bond genoemd (bv. creëren van jobs 
in een bepaalde regio in een bepaald land);

• YIB: youth impact bond. 

Soms is de hoofdimpact zo specifiek dat de obligatie 
een specifieke benaming verdient. Zo werd in Engeland 
een sociale-impactobligatie ontwikkeld, HCT Indepen-
dent Travel Training Social Impact Bond, die investeert 
in training voor jonge mensen met een beperking of 
specifieke leerproblemen om zelfstandig te leren reizen/
zich zelfstandig te leren verplaatsen.

Lees meer over dit project: https://www.tnlcommuni-
tyfund.org.uk/media/research-documents/social-invest-
ment/CBO_Indepth_reviews_HCT_independent_travel.
pdf?mtime=20190320122439. 

De benamingen zijn ook echt taalspecifiek. In het Frans 
spreekt men over Contrats ou Obligations à Impact 
Social, in het Engels over Pay for Success Bonds (omdat 
er alleen rendement wordt betaald als de doelstellingen 
worden gehaald) en over Social Benefit Bonds.

Pioniers

In Europa pionierde Engeland als eerste, in ons land 
pionierde Kois Invest met Actiris, de Brusselse officiële 
instantie die instaat voor vorming en begeleiding van 
werklozen, en de vzw Duo for a Job om  oplossingen uit 
te werken voor jeugdwerkloosheid. 

Via de allereerste Belgische sociale-impactobligatie 
werd een mentorschapsprogramma uitgewerkt tussen 
enerzijds jonge werkzoekenden en anderzijds ervaren 
50-plussers. De vzw Duo for a Job brengt deze twee 
groepen samen zodat jongeren kunnen leren van het 
netwerk én van de ervaring van hun mentor. Voor Actiris 
is het programma een nieuwe piste om werkingskosten 
te verminderen 

Lees meer over dit project: www.socialeinnovatiefa-
briek.be/nl/nieuws/social-impact-bond-brussel#sthash.
JcrhAj6h.dpbs.

De Vlaamse praktijk tot nu toe 

Actieve Inclusie: studie van KULeuven en 
ESF Vlaanderen

Een eerste gesubsidieerde en ons gekende studie in 
Vlaanderen rond sociale-impactobligaties is deze van de 
KULeuven en VDAB (ESF Vlaanderen, Project ID: 5977, 
thema: Actieve Inclusie. Programma: ESF 2014-2020, 
Prioriteit: 5). De studie liep van 2015-2017 en werd sub-
stantieel gesubsidieerd. 

Dit project vertaalde het concept van de sociale-impac-
tobligatie naar de context van de Vlaamse arbeidsmarkt 
en onderzocht in hoeverre het voor de Vlaamse arbeids-
markt een meerwaarde kan betekenen. Een dergelijk 
concept hertekent de krijtlijnen en daarmee ook de 
randvoorwaarden en werkkaders van publiek-private 
samenwerking. 

Sociale-impactobligatie 1: NEET-jongeren

Het eerste in Vlaanderen gelanceerde SIO-project 
(NEET-jongeren Antwerpen 2018) kwam er mede onder 
de sturing van toenmalig Vlaams minister van Werk 
en Innovatie Philippe Muyters. In de stad Antwerpen 
bedraagt de jeugdwerkloosheid 26%. Binnen die groep 
jongeren zijn de NEET’s een bijzonder kwetsbare groep. 

NEET-jongeren (not in education, employment or trai-
ning) zijn niet gekend omdat ze onder de radar blijven 
van instellingen die ondersteuning bieden (Onderwijs, 
Welzijn, Werk). Ze zijn heel moeilijk bereikbaar. BeCode 
wil in de jaren 2018-2023 270 NEET-jongeren vinden en 
hen gedurende zes maanden opleiden en begeleiden 
naar werk. Ze krijgen een opleiding digitale technieken 
in ‘the beacon’ waar BeCode gevestigd is. 

De bedoeling is dat deze jongeren op het einde van 
het traject een duurzame job hebben binnen de IT-sec-
tor. Impact Capital investeert de middelen hiervoor. 
Wanneer 10% meer jongeren werk vinden ten opzichte 
van een vergelijkbare groep betaalt VDAB, in partner-
schap met PIO, het bedrag met rente terug. 

Lees meer over dit project: https://www.vdab.be/sites/
web/files/doc/partners/persbericht%20SIB%20DEF.pdf. 

Sociale-impactobligatie 2: reïntegratie van 
langdurig zieken en arbeidsongeschikten

Een volgend initiatief is dat van diezelfde VDAB en 
dateert van mei 2019. VDAB lanceerde een oproep 
voor een sociale-impactobligatie om 1.000 mensen die 
langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn weer aan het 
werk te krijgen. Er zijn immers meer langdurig onge-
schikten of zieken dan er werkzoekenden zijn. Met de 
huidige schaarste op de arbeidsmarkt kan deze reïnte-
gratie betekenisvol zijn. Daarom is VDAB op zoek naar 
innovatieve dienstverleners en investeerders om deze 
maatschappelijke uitdaging aan te pakken.
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Lees meer over dit project: https://www.vdab.be/
sites/web/files/doc/partners/SIB%20-%20riziv%20-%20
algemene%20tekst.pdf. 

De toekomst: wat zijn de 
mogelijkheden? 

We bespreken een aantal domeinen waarin o.i. ook te 
benutten kansen zitten. We geven ze alfabetisch, niet 
noodzakelijk in volgorde van urgentie, belangrijkheid of 
gemak waarmee ze kunnen geintroduceerd worden en 
niet noodzakelijk allen conformeerbaar met de regels 
van het Vlaamse decreet. We kijken hiervoor naar voor-
beelden uit het buitenland.

Criminaliteitsrecidivisme inperken?

De UK Peterborough Social Impact Bond had als doel 
het recidivisme van kortveroordeelde daders te doen 
afnemen over zeven jaar met minstens 7,5%. 

Men bouwde daartoe een overkoepelende zorgorga-
nisatie uit, One Service, een samenwerking tussen ver-
schillende sociale organisaties die aspecten zoals hulp 
bij verslaving, huisvesting en gezondheid integreerden. 

De financiering, 5 miljoen euro, vond plaats door zeven-
tien private investeerders. De publieke intervenanten 
zijn het ministerie van Justitie en het ‘Big Lottery Fund’. 
Het resultaat na zeven jaar kan tellen: de vermindering 
van recidivisme van de kortveroordeelde overtreders 
vertaalt zich in een percentage van maar liefst 9%.

Is de toepassing in België mogelijk of denkbaar? Het 
recidivisme in België ligt op bijna 60% (!); het is een piste 
die zeker te onderzoeken valt. 

Lees meer over dit project: https://www.socialfinance.
org.uk/peterborough-social-impact-bond. 

Kankerpreventie?

In Hachioji (Japan) bracht een SIO-programma voor 
9,7  miljoen yen voor een preventieve screening van 
colorectale kankers een besparing met zich mee van 
16,6 miljard yen zorgkosten. 

Is de toepassing in België mogelijk en denkbaar? Zonder 
enige twijfel.

Obesitas terugdringen?

Door het steeds groeiende probleem van zwaarlijvigheid 
in Israël krijgt 1/3de van alle kinderen die nu geboren 
worden diabetes voor ze 40 jaar worden. Omdat de pre-
ventiemethodes die in het verleden werden gebruikt te 
weinig of geen succes hadden, besliste de overheid om 
een nieuw preventieprogramma te financieren met een 
sociale-impactobligatie. 

De Obesitas Social Impact Bond heeft als doel om met 
twee jaar intensieve coaching inzicht te geven en veran-
dering te brengen in de levensstijl van de deelnemers 

om daarna drie jaar lang de bloedwaarden op te volgen 
om te evalueren of het preventieprogramma zijn doel 
heeft bereikt. 

De financiering vond plaats door vijftien investeerders 
voor 5  miljoen euro. De publieke intervenanten zijn 
de Health Maintenance Organisations (terugbetaling 
medische kosten) en het National Insurance Institute 
(invaliditeitsuitkeringen). 

Is de toepassing in België mogelijk of denkbaar? Zonder 
enige twijfel. 

Lees meer over dit project: http://www.social-finance.
org.il/blog/Resources/2. 

Tewerkstelling en integratie van ex-
militairen

Paribas coördineerde in de USA een programma voor de 
tewerkstelling/reïntegratie van oorlogsveteranen met de 
sociale-impactobligatie ‘Veterans Care’. 

Lees meer over dit project: https://socialfinance.org/
focus-areas/workforce/veterans-care-project/. 

Het Nederlandse ministerie van Defensie deed hetzelfde 
met een sociale-impactobligatie ‘Joining Forces’ voor 
de tewerkstelling en reïntegratie van militairen die niet 
langer in aanmerking komen voor het leger. In juli 2019 
werd deze sociale-impactobligatie ondertekend. Deze 
publiek-private samenwerking wordt ondersteund door 
investeerders en is gebaseerd op de businesscase van 
INCLUSIF-Social Capital. Een van de belangrijkste uit-
voerders van de SIB is Future Groep.

Is de toepassing in België mogelijk of denkbaar? Zeker, 
maar gelet op het eerder kleine leger en de niet langer 
verplichte dienst is het vermoedelijke volume te klein. 
We denken dat de toepassinig op de combinatie van 
leger, politie, rijkswacht, civiele bescherming en brand-
weer een grotere slaagkans heeft. 

Meer en sneller werk na detentie?

In Nederland investeerden het ministerie van Veilig-
heid en Justitie, ABN-AMRO, Start Foundation en het 
Oranje Fonds in 2016 samen ruim 1,2 miljoen euro om 
in 2,5  jaar tijd 150  ex-gedetineerden aan het werk te 
helpen. Daardoor is de kans immers kleiner dat ze her-
vallen in crimineel gedrag, hebben ze minder lang een 
uitkering nodig en worden ze sneller geïntegreerd. 

Is de toepassing in België mogelijk of denkbaar? Zonder 
enige twijfel. 
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VRIJWILLIGERS

Doet uw VZW mee aan De Warmste Week? Tips om te 
communiceren over uw project
Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

De Warmste Week loopt van 18 tot en met 24 december 2019, maar eigenlijk spreken we dit jaar beter 
over een Warme Periode. Van 5 tot en met 24 december kunnen vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken voor de 2.088 geselecteerde Goede Doelen die acties opzetten om geld in te zamelen. Is uw VZW 
een van de geselecteerde Goede Doelen? Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk staat De Warmste Week bij 
en bundelt enkele tips om op de juiste manier te communiceren over uw project. 

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen organisaties die van 
de Koning Boudewijnstichting een erkenning hebben 
gekregen als Goed Doel projecten lanceren om mid-
delen in te zamelen. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
keurde de vrijwilligersprojecten die aan alle voorwaar-
den voldoen goed. 

De databank staat sinds 4  november online op de 
website van De Warmste Week. De lijst groeit nog 
dagelijks aan want tot en met 17 december kunnen er 
projecten worden ingediend. 

Iedereen die wil vrijwilligen tussen 5  en 24  december 
kan gaan kijken waar en bij wie ze een helpende hand 
willen toesteken. Deze data zijn trouwens niet lukraak 
gekozen: 5 december is de Internationale Dag van de 
Vrijwilliger en op 24 december eindigt de actieperiode 
van De Warmste Week. 

We spelen met Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dit 
jaar een belangrijke rol. Waarom? Vrijwilligers zijn het 
hele jaar door actief. Vaak zijn ze zo druk bezig met hun 
activiteiten dat ze er niet bij stilstaan dat er veel mensen 
zijn die nog niet vrijwilligen. 

In het kader van De Warmste Week proberen we mensen 
die nog nooit gevrijwilligd hebben of die dat ooit deden 
maar een extra duwtje in de rug nodig hebben om het 
opnieuw te doen, daartoe de kans te bieden. 

Daarom zijn we tijdens deze periode het aanspreekpunt 
voor administratieve zaken en andere vragen. We geven 
advies per mail en per telefoon, op maat van de orga-
nisaties. Daarnaast stellen we toolboxen ter beschikking 
en organiseerden we spreekuren in elke provincie waar-
voor men zich kon inschrijven. 

Het is ons doel om financieel en sociaal kapitaal samen 
te brengen. Financieel kapitaal is essentieel om goed te 
kunnen werken, maar geen enkele organisatie kan goed 
functioneren zonder de nodige menskracht. 

Vrijwilligers vormen het sociaal kapitaal en zijn broodno-
dig. De Warmste Week breidt haar focus met de vrijwil-
ligersprojecten serieus uit en daar zetten we met plezier 
onze schouders mee onder. 

Heldere communicatie maakt van uw 
project een succes

Er zijn 2.088  Goede Doelen, meer projecten en nog 
meer losse acties. Hoe zorgt u ervoor dat de vrijwilliger 
door de bomen het bos kan blijven zien? Waar zet u als 
vzw het beste op in? 

De bedoeling is dat organisaties hun deuren open 
zetten voor kandidaatvrijwilligers in de periode van 5 tot 
en 24 december. Het is essentieel dat de drempel om de 
stap naar vrijwilligerswerk te zetten laag blijft. 

Er zijn zaken die kandidaatvrijwilligers kunnen tegenhou-
den om de stap effectief te zetten: (1) onbekend maakt 
onbemind – men weet niet waar de organisatie voor 
staat of wat de organisatie doet, (2) men kan zich geen 
voorstelling maken van de activiteit waarbij helpende 
handen gevraagd worden en (3)  er wordt gesproken 
over bepaalde voorwaarden waardoor kandidaatvrijwil-
ligers afgeschrikt worden. 

We geven daarom volgende tips:

Hoe vertelt u erover bij de bakker?

Omdat de werking van de VZW u zo eigen is en vanzelf-
sprekend, gaat u er misschien vanuit dat iedereen wel zal 
begrijpen waar het over gaat. 

Tijdens de begeleiding van de organisaties stelt Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk daarom de volgende vraag: 
hoe zou u bij de bakker of aan een toevallige passant 
vertellen wat uw VZW juist doet? 

Die eenvoudige en klare taal vertelt in combinatie met 
de passie die u toont wanneer u over uw VZW praat 
alles wat een kandidaatvrijwilliger (die misschien zelfs 
niets kent vrijwilligerswerk) nodig heeft om te weten en 
voelen waar het om draait. 

Het is een tip die door alle organisaties kan worden 
toegepast. Ook op andere momenten, wanneer ze 
vrijwilligersvacatures plaatsen op een databank zoals 
vrijwilligerswerk.be of wanneer ze informatie/oproepen 
delen via hun sociale media. 



Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze 
worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig 
mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of 
onvolledige informatie.
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Wat moet de kandidaatvrijwilliger komen doen? Vrijwilligen!

Het is een terugkerend probleem dat activiteiten niet duidelijk genoeg gefor-
muleerd worden, vaak vooral omdat de activiteiten niet hertaald worden naar de 
mens die niets van de organisatie kent. We zien te veel vacatures en projecten 
verschijnen die zoeken naar ‘warme vrijwilligers’. De lezer kan zich niets voorstel-
len bij zo’n activiteit – het klinkt mooi maar zegt niets. Het moet concreter. 

Zo kan men bv. ‘helpen in en rond onze zorgboerderij’ herformuleren door een 
vrijwilligersproject (of vacature) te concretiseren en op te splitsen: ‘de dieren 
voederen, de stallen en hokken uitmesten, onze bewoners helpen bij het tuinie-
ren, ... ‘

Zorg ervoor dat kandidaatvrijwilligers zich meteen iets kunnen voorstellen bij het 
vrijwilligerswerk. Lijkt het te ingewikkeld of begrijpt men het niet helemaal? Dan 
wordt er gemakkelijk afgehaakt. 

Een peter of een meter aanduiden

Binnenkomen in een setting die men niet kent, het is en blijft een hoge drempel 
voor kandidaatvrijwilligers. Ze weten niet hoe ze onthaald zullen worden, of 
mensen zullen staren en of ze echt zullen kunnen doen wat ze verwacht hadden. 
Daarom vraagt Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk uitdrukkelijk aan de Goede 
Doelen die vrijwilligersprojecten aanmaken voor De Warmste Week om een 
peter of meter aan te stellen. Op die manier ontfermen de meer ervaren vrijwilli-
gers zich over de nieuwkomers en is de kans groter dat de zin om vrijwilligerswerk 
te doen ook groter wordt. 

Het peter- of meterschap is sowieso altijd een goede manier om vrijwilligers te 
onthalen, op te leiden en een goed gevoel te geven. 

Onze missie: een solide sociaal kapitaal

Sinds 4  november kunnen kandidaatvrijwilligers zich op de website van De 
Warmste Week presenteren bij een organisatie naar keuze. Dat loopt vlot. Als 
mensen bereid zijn zich te engageren, al is het voor een halve dag, én ze hebben 
een prettige ervaring, dan bestaat de kans dat ze blijven vrijwilligen. 

Dat is de inzet van het Steunpunt in de samenwerking met De Warmste Week: 
het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken, mensen ermee kennis laten maken om 
tot een nog positievere beeldvorming te komen en aantonen dat er diverse 
activiteiten zijn voor iedereen. We hopen dat er zo nog meer mensen beginnen 
vrijwilligen. Een solide sociaal kapitaal is immers cruciaal voor een gezonde 
samenleving.

Meer info: 

https://dewarmsteweek.be
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be
https://vrijwilligerswerk.be.

COLOFON

Redactieraad

Dirk AJ Coeckelbergh,  
Gust Luyckx (Vanbreda Risk & Benefits),  
Sylvia Thienpont (SBB Accountants & 
Adviseurs) 

Hoofdredacteur

Jeroen Léaerts  
(algemeen coördinator Procura)

Redactiesecretaris en eindredacteur  

Nathalie De Jongh  
n.dejongh@larcier.com 

Uitgever  

Pascale Van Houtte  
p.vanhoutte@intersentia.be 

Verantwoordelijke uitgever 

Gery Glorieux, Hoogstraat 139,  
Loft 6, B-1000 Brussel 

Service center 

U kunt ons bereiken op 0800 39 067 of 
via professional@larcier.com /  
www.larcier.com  

© Lefebvre Sarrut Belgium nv,  
Hoogstraat 139, Loft 6, B-1000 Brussel 

VZW Actueel is een uitgave  
van Larcier Business / Intersentia  
in samenwerking met Procura vzw 

Deze nieuwsbrief verschijnt ook digitaal 
en is exclusief toegankelijk voor leden 
van Procura vzw op www.procura.be en 
voor Larcier Business-abonnees  
op www.thematax.be.   


