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Tijdens zijn vergadering van 31 mei 2006 heeft het Overlegplatform van de Sociale Economie
het onderhavig verdeeld advies betreffende de criteria voor de financiering van de
inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid (PIOW) geformuleerd.
Als voorafgaande opmerking herhaalt het Platform dat vertegenwoordigers van de
werkgeversfederaties van de sector van de sociale economie het Kabinet van de Minister
hebben bijgestaan bij de uitwerking van een ontwerp van verdeling van de begroting tussen de
verenigingen en ondernemingen, die als IO of PIOW werden erkend. Het Platform wenst deze
samenwerking voort te zetten en wil met de Regering overleg blijven plegen over de
financieringscriteria.
Hoewel de voor de financiering van de IO en PIOW voorziene begrotingsenveloppe in 2006
werd verdubbeld, betreurt het Platform het over het algemeen dat deze het niet toelaat om alle
projecten te financieren overeenkomstig de door de ordonnantie voorziene bedragen.
Daarentegen verheugt het Platform zich erover dat er een overdracht van een krediet
« sociale economie » is voorzien om de bedragen, die dit jaar kunnen worden toegewezen,
uitzonderlijk te verhogen. Het Platform meent echter dat men de begrotingsenveloppe
aanzienlijk zal moeten verhogen om de sector van de sociale economie in staat te stellen om
zich in het Brussels Gewest echt te ontwikkelen.
In verband met de eigenlijke financieringscriteria is het Platform van oordeel dat de creatie
van duurzame en kwaliteitsvolle banen de prioriteit moet zijn.
De vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties zijn van oordeel dat
het criterium betreffende de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle banen eveneens
betrekking moet hebben op de ondernemingen die in het kader van de Dienstencheques
functioneren, voor de personen die met de subsidies van de sociale economie worden
aangeworven.

Het Platform, met uitzondering van de representatieve werkgeversorganisaties, meent
anderzijds dat men voor de komende jaren bijkomende financieringscriteria zal moeten
vaststellen.
Ten slotte waardeert het Platform het dat de twee inschakelingsondernemingen, die al meer
dan vijf jaar zijn erkend, een subsidie zullen ontvangen die voor 100 % overeenstemt met de
door de ordonnantie voorziene bedragen, en dat manier waarop de financiering dit jaar werd
verdeeld het zal toelaten om de bestaande tewerkstelling in de sector van de buurtdiensten te
handhaven.
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