
   

 

 

 

 

SERV_20161121_Managementadvies_Sociale_Economie_ADV.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

Advies 

Managementadvies sociale economie 

Brussel, 21 november 2016 



  

 Managementadviessociale economie 

 

 
  2 

 

 

 

 

. 

 

Adviesvraag: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de  voorwaarden voor de toekenning 
van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de 
ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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Armoedebestrijding 
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Mevrouw Liesbeth Mevrouw Liesbeth HOMANS 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 

Arenberggebouw 

Arenbergstraat 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20161121_Managementadvies_Sociale_Economie 21 november 2016 

nmorsink@serv.be   

Managementadvies sociale economie 

Mevrouw de minister 

 

De sociale partners hebben uw adviesvraag mbt het ontwerp van besluit van de Vlaamse 

Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor 

managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende 

de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de 

stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen goed ontvangen en verlenen 

een positief advies.  

De sociale partners waarderen dat er sterker wordt ingezet op advies en ondersteuning van 

individuele sociale economie-ondernemingen door middel van een groter budget en hogere 

steunbedragen. De Vlaamse Regering pakt enkele knelpunten aan in de huidige regelgeving, 

al zijn de sociale partners niet onverdeeld positief over de beperkingen die worden 

ingevoerd.  

Verder stelt de SERV vast dat de Vlaamse Regering er voor heeft geopteerd om geen 

onderscheid te maken naar ondernemingsgrootte en dit niet duidelijk motiveert. De sociale 

partners vragen ook duidelijkheid over de invulling van het criterium grootte van de 

onderneming, al dan niet gekoppeld aan het label sociale economie.   

Een blijvend aandachtspunt is het belang van een goede samenhang tussen het individuele 

en het collectieve advies- en ondersteuningsluik ten aanzien van de sociale economie 

ondernemingen. De SERV heeft hier ook op gewezen in het advies op het 

programmadecreet 20171. Transparantie over de budgettaire  verschuiving van collectieve 

naar individuele dienstverlening is aangewezen.  

                                                
1
  SERV (19 oktober 2016), Advies programmadecreet 2017 



  

 
Managementadvies sociale economie 

 

 

 
  4 

 

In het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap 

op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Vlaamse Regering het toepassingsgebied 

(soorten adviseringsdiensten) kan specifiëren, beperken of uitbreiden, na het advies van de 

SERV. In het besluit krijgt de minister de mogelijkheid om een groot aantal modaliteiten te 

wijzigen zoals voorwaarden adviesbureaus en advies (art 4), voorwaarden sociale-economie 

ondernemingen (art 5), lijst met soorten adviseringsdiensten die uitgesloten zijn (art 6), soort 

managementadvies dat met voorrang in aanmerking komt voor steun (art 8), hoogte van 

subsidiebedragen (art 13), criteria die de minister zal gebruiken om specifieke 

managementondersteuning op te leggen (art. 16). De sociale partners wensen dat 

wijzigingen aan de modaliteiten worden besproken in de commissie sociale economie. 

Tenslotte, wensen de sociale partners graag de volgende opmerkingen van de inspectie van 

financiën bij te treden: 

 De behoefteanalyses en evaluaties die aan de basis liggen van deze bijsturingen zijn  

onvoldoende gedocumenteerd; 

 In art 12§4 van het decreet van 17 februari 2012 staat dat de dienstverleners die het 

managementadvies aanbieden, kwaliteitsgaranties moeten bieden op het vlak van 

managementadviesverlening.  Kwaliteit wordt in dit besluit enkel ondervangen door de 

voorwaarden te bepalen waaraan het advies (probleemstelling, advies, implementatie) 

en de adviesverstrekker (rechtspersoonlijkheid bezitten, adviseringsdiensten als 

maatschappelijke hoofdactiviteit) moeten voldoen, alsmede het toekomstige 

kwaliteitskader dat voor de dienstverleners aan WSE wordt voorbereid. De sociale 

partners wensen dat de kwaliteit van het advies in voldoende mate wordt gegarandeerd.  

 Met het oog op de huidige onderbenutting wensen de sociale partners zicht te houden 

op de besteding van het gestegen budget.  

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


