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Vooraf
De inschakelingsmandatering geschiedt in het kader van een economische activiteit en in het kader
van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). De DAEB is de basis van de mandatering en
van de toegekende compensatie. Het betreft de begeleiding van werknemers van de doelgroep van de
sociale inschakelingseconomie. Deze is gebaseerd op een social-profit economische activiteit.
Op dit moment zijn 127 structuren gemandateerd in inschakeling :
1. 1.200 VTE's « werknemers van de doelgroep onder het statuut van Voorzieningen van
inschakelingsbaan in de sociale economie (ECOSOC-DEIES) »
2. 71 werknemers van de doelgroep onder Geco-inschakelingsstatuut
3. 547,5 VTE's « begeleiders »1
Van de 127 structuren zijn er 108 vzw's. Deze laatste zijn hoofdzakelijk terug te vinden in het Paritair
Comité (PC) 329 ; de Nederlandstalige structuren bevinden zich hoofdzakelijk in het Paritair subComité 329.01, de Franstalige structuren hoofdzakelijk in het Paritair sub-Comité 329.02 en de
bicommunautaire structuren in het Paritair sub-Comité 329.03. Aldus is het PC 329.02 het meest
verbreide in de gemandateerde sociale inschakelingseconomie (GSIE).
Wat de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) betreft, bevindt de GSIE zich in een zeer
bijzondere situatie, gezien voor de werknemers van de sector verschillende voorwaarden gelden. De
recente wijzigingen van de ordonnanties van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de
ondersteuning van de sociale ondernemingen en van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun
zullen de situatie nog ingewikkelder maken.
De GSIE is een gesubsidieerde social-profitactiviteit. Ze maakt deel uit van de social-profitsector (SP).
De GSIE geniet echter nog niet van arbeidsvoorwaarden zoals deze in andere sectoren van gezondheid
en welzijn bestaan.
De Brusselse social-profitakkoorden (SPA's) zijn, in dit stadium, op de Brusselse sectoren van
gezondheid en welzijn (Cocof, GGC, VGC) gericht. Ook in het Waals Gewest, de Federatie WalloniëBrussel en Vlaanderen worden hierover besprekingen gevoerd. Het gaat hierbij om louter gewestelijke
kwesties, waarmee tot dusver geen rekening werd gehouden, en om de overheidsfinanciering voor de
toepassing van nieuwe CAO's.

Advies
1. Bevindingen
1. DSP-begeleiders en SPA's 2000
De DSP-begeleiders onder het « Geco »-statuut van de structuren van de gemandateerde sociale
inschakelingseconomie, de vroegere PIOW's, of omkaderingsgeco's, zijn in de SPA's van het jaar 2000
erkend. Deze zijn onderworpen aan de CAO's van het PC 329.02 als zij in Franstalige structuren werken
en aan de CAO's van het PC 329.01 als zij in Nederlandstalige structuren werken. Aldus bestaat er een
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Door BEW verstrekte cijfers over het begeleidend personeel dat op het ogenblik van de compensatie-aanvraag in de
dossiers was opgenomen.
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gewestelijk SPA dat deze werknemers dekt om op hen specifieke barema's, een opleidingsfonds,
compenserende aanwerving, enz. toe te passen.
De omzetting van de DSP-posten in voorzieningen van inschakelingsbaan in de sociale economie
(ECOSOC-DEIES) zonder toekenning van nieuwe posten omkaderingsgeco's, maar met behoud van de
historische posten omkaderingsgeco's, zal tot een nieuwe complexiteit leiden. De nieuwe ECOSOCDEIES-begeleiders hebben immers dezelfde functie als de vroegere DSP-begeleiders. Deze laatste zijn
echter niet in de SPA's van 2000 opgenomen. Het is nochtans logisch dat voor hen dezelfde
arbeidsvoorwaarden zouden gelden en worden gefinancierd.

2. Andere begeleiders en arbeidsvoorwaarden
De andere werknemersbegeleiders van de doelgroep staan niet in de SPA's van 2000. De GSIE wordt
door middel van een gewestelijke erkenning en mandatering als sector erkend. Het aantal werknemers
van de doelgroep dient als basis voor de berekening van de financiering van de begeleiding waarvoor
de structuren door het Brussels Gewest zijn gemandateerd. Het statuut van de doelgroep maakt geen
enkel verschil. ECOSOC-DEIES, Artikels 60 § 7, zogenaamde Artikels 60 § 7 « sociale economie »,
inschakelingsgeco's, allen geven ze toegang tot dezelfde gewestelijke financiering van BEW. Anderzijds
geven zij niet allemaal toegang tot dezelfde arbeidsvoorwaarden voor de begeleidende werknemers.
De bij de ordonnantie van 23 juli 2018 toegekende financieringsforfaits maken enkel de toepassing van
minimale arbeidsvoorwaarden mogelijk.

3. DSP-doelgroep en arbeidsvoorwaarden
Sommige van de voormalige DSP's zijn via de Cocof of GGC naar het SPA 2018-2019 teruggegaan. De
gewestelijke DSP's zijn hierin niet opgenomen.

2. Verzoeken vanwege de ARSO
De sector van de GSIE wenst, na te zijn hervormd, te kunnen slagen en te kunnen zorgen voor een
goede tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de
ondersteuning van de sociale ondernemingen. Daartoe wenst de ARSO dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij de besprekingen over de SPA's zou worden betrokken, en dat een gewestelijk SPA, voorzien
van een toereikende begroting, het mogelijk zou maken om de arbeidsvoorwaarden van het
begeleidend personeel2 hiermee te harmoniseren.
De ARSO is ertegen gekant dat er binnen éénzelfde instelling voor hetzelfde soort personeel
verschillende financieringen bestaan. Een opwaartse harmonisatie is legitiem en moet gebeuren :
-

Hetzij via een aansluiting van de GSIE bij het PC 329.02 SPI BXL /PC 329.01 naar keuze van de
structuur met de daaruit voortvloeiende financiering, via 2 mogelijkheden :
o Ofwel een verhoging van de forfaitaire bedragen die in de ordonnantie van 23 juli 2018
met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen zijn
voorzien
o Ofwel een gewestelijk SPA
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Dit voorstel wordt gedaan in samenhang met de logica van de verbanden tussen de uitgevoerde activiteiten en de Paritaire
Comités, en met inachtneming van het federaal-regionaal protocolakkoord van 22.04.2014. Voor de erkende sociale
ondernemingen zal het bevoegde Paritaire Comité gebaseerd zijn op de hoofdactiviteit.
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-

Hetzij via de ontwikkeling van nieuwe CAO's binnen het PC 329.00 voor in GSIE erkende structuren
(met aan een gebied gekoppelde CAO's) met een bijkomende financiering, zonder verlies van
arbeidsvoorwaarden3, via twee mogelijkheden :
o Ofwel een verhoging van de forfaitaire bedragen die in de ordonnantie van 23 juli 2018
met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen zijn
voorzien
o Ofwel een gewestelijk SPA

Tevens verzoekt de ARSO om een gezamenlijke interpellatie van de Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Voogdijminister inzake GSIE om de vooruitzichten van een
SPA voor de gewestelijke social-profitsector (GSIE) tegemoet te zien.
De ARSO vraagt niet om de GSIE op te nemen in de specifieke bedragen die op het niveau van de Cocof,
GGC en VGC zijn voorzien. Daarentegen vraagt hij dat er eigen specifieke bedragen zouden worden
toegekend.

*
*
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Dit maakt het mogelijk om zich te profileren als een Brusselse organisatie, met activiteiten die onder het PC 329 vallen,
ongeacht het subcomité. Er zijn organisaties die onder een ander PC vallen, en daar moet rekening mee worden gehouden.
De Brusselse social-profitakkoorden kunnen worden uitgevoerd in het kader van de CAO's die binnen het PC 329.00 zijn
gesloten, met als toepassingsgebied inschakelingsorganisaties die in het BHG zijn gevestigd... en overheidsfinanciering voor
de toepassing van nieuwe CAO's. Bijgevolg zijn de gesloten CAO's van toepassing op alle betrokken organisaties die onder
het PC 329.01, 02 en 03 vallen.
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