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“Investeren in de Socialprofit sector is investeren in 
kwaliteitsvolle niet-delokaliseerbare jobs!” 

 
“Met 1/7 meer inwoners tegen 2040 en met een groter aandeel aan 80-plussers dan in andere 

regio's, zullen de maatschappelijke behoeften van de Brusselaars aanzienlijk toenemen. Hoe 

zorgen we ervoor dat er een voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en toegankelijke diensten in 

belangrijke sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, enz. is?” 

vertelt Jean-Claude Praet (Voorzitter van BRUXEO).  

 

Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, gingen een honderdtal actoren van de 

socialprofit sector op donderdag 25 april in discussie met de Brusselse lijstrekkers voor de 

komende regionale verkiezingen. Tijdens dit evenement maakte BRUXEO – de Brusselse 

confederatie van socialprofitondernemingen - van de gelegenheid gebruik om zijn Memorandum 

bekend te maken. 

 

Na de verkiezingen van 26 mei wenst BRUXEO – samen met de publieke overheden – deel te 

nemen aan de opbouw van een efficiënt beleid om van Brussel een dynamische regio te maken, 

die tewerkstelling creëert en doeltreffend inspeelt op de maatschappelijke behoeften van zijn 

inwoners. 

 

Jean-Claude Praet benadrukt dat er “momenteel 100.000 mensen in 5 500 

socialprofitondernemingen voor de ontwikkeling van Brussel en het welzijn van zijn inwoners 

werken. Deze ondernemingen trachten om adequaat en met professionalisme aan de 

maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de hele bevolking (gezondheid, 

kinderdagverblijven, thuishulp, zorg voor mensen met een handicap, rusthuizen, onderwijs, 

integratie, cultuur, enz.) te beantwoorden.” 

 

De 4 hoofdprioriteiten van de sector voor de komende legislatuur zijn: 

1. Kwaliteitsvolle en toegankelijke socialprofitdiensten aanbieden. 

BRUXEO wil, in overleg met de sector, voor een echte programmering zorgen die wachtlijsten 

wegwerkt, anticipeert op demografische veranderingen en reageert op de structurele verarming 

van Brussel; 

2. De kwaliteit van de jobs en de kwalificatie van de werknemers versterken.   

65% van de productiekosten gaat naar de vergoeding van de werknemers, tegen gemiddeld 

40% in de rest van de economie. Investeren in socialprofit bedrijven is dus investeren in 

tewerkstelling, die bovendien niet-delokaliseerbaar is. Het is daarom noodzakelijk om de 

kwaliteit en aantrekkelijkheid ervan te versterken, met name door voor een goede omkadering 

te zorgen en kwaliteitsvolle opleidingen te bieden; 

3. Sociaal ondernemen eenvoudiger maken. 

Socialprofit ondernemingen worden letterlijk overweldigd door de administratieve procedures 

die gekoppeld zijn aan de verschillende financieringsbronnen en de evolutie van de wetgeving. 

De informatisering van de procedures en afstemming tussen de verschillende overheidsdiensten 

moeten daarom bevorderd worden, door onder andere het “only once” principe toe te passen 

en door een globaal, betrouwbaar en duurzaam tewerkstellingskadaster van de sector te 

maken; 

4. De impact van de sector op het milieu verminderen.  

Socialprofitondernemingen zijn niet alleen werkplaatsen maar ook leefruimtes die tal van 

begunstigden opvangen, huisvesten en begeleiden. Deze realiteit benadrukt des te meer de 

energie- en comfortaspecten van de infrastructuur. De budgettaire marges die vrijkomen door 

energiebesparingen worden hergebruikt in de maatschappelijke missies van de ondernemingen. 

 

Over BRUXEO: BRUXEO is de Brusselse intersectorale en pluralistische confederatie van 
socialprofitondernemingen. Het overkoepelt de publieke en private instellingen die actief zijn in verschillende 
sectoren: gezondheidszorg, sociale werking, welzijn, opvoeding en onderwijs, kinderopvang, onthaal- en 
huisvesting van kwetsbare groepen, thuiszorg, inschakeling, sociocultureel, sport maatwerkbedrijven en 
mutualiteiten. De socialprofit sector vertegenwoordigd 16% van de totale tewerkstelling in Brussel, wat 
overeenkomt met 100.000 werknemers in 5500 ondernemingen. 

Perscontact : Jean-Claude Praet, Voorzitter van BRUXEO – 0475/67.82.00 


