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• Wat weten we (niet)?

• Trends die we kunnen vaststellen (omgevingsanalyse)
• Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de Vlaamse 

social profit in het komende decennium?

• Welke antwoorden om te anticiperen op de 
grote vraag?
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Uitdagingen

• Demografisch

• Vergrijzing en ontgroening

• Gezinsverdunning

• Migratie

• Economisch

• Grenzen aan productiviteitsgroei

• Betaalbaarheid van ons sociaal model

• Vermarkting



Uitdagingen

• Sociaal

• Kansarmoede en sociale uitsluiting

• Dualisering

• Draagvlak voor solidariteit

• Technologisch

• Innovatie en arbeid

• Innovatie en betaalbaarheid

• Innovatie en toegankelijkheid



Uitdagingen

• Ecologisch

• Klimaatopwarming

• Deeleconomie

• Circulaire economie

• Politiek

• Democratische besluitvorming en politieke coördinatie

• Democratie, participatie en politieke macht

• Rechtszekerheid en juridisering



• Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de 
Vlaamse social profit in het komende 
decennium?





• Uitbreidingsvraag 2016-2026

• + 86.900 medewerkers

• 8.690 medewerkers op jaarbasis

• Bijna 1.500 medewerkers per jaar meer dan 
gemiddeld op jaarbasis tussen 2011-2016.



• Vervangingsvraag 2016-2026

• 88.805 medewerkers 55-plus

• 8.880 medewerkers 55-plus op jaarbasis

• Bijna 4.000 medewerkers per jaar meer dan 
gemiddeld op jaarbasis tussen 2011-2016 !!!!

• Fractie van de totale vervangingsvraag: 37.300 
medewerkers op jaarbasis



• Welke antwoorden zijn er om te anticiperen op 
de grote vraag naar medewerkers?
• Gegeven de heersende omgevingstrends

• Gegeven de zeer grote vraag naar medewerkers, waar de 
sociale ondernemingen in de social profit behoefte aan 
zullen hebben (vooral de zorgprofielen, maar ook ict en 
technici)

• Gegeven de actuele algemene krapte op de Vlaamse 
arbeidsmarkt (bv. spanningsindicator verpleegkundige 0,44; 
zorgkundige 1,64; …)

• Gegeven we een kwalitatieve dienstverlening willen blijven 
garanderen (uitgangspunt)
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