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1 Inleiding 
 

In dit rapport maken we de stand van zaken op van de sociale economie in 2017. We brengen een 
aantal kerngetallen samen voor 2017 en geven eveneens een beschrijving van de belangrijkste 
achtergrondkenmerken van doelgroepwerknemers binnen de sociale economie.  

Dit rapport is het laatste in zijn huidige vorm. Sinds 01/01/2019 is het decreet ‘Maatwerk bij collectieve 
inschakeling’ van kracht. Sociale en beschutte werkplaatsen worden maatwerkbedrijven, met de 
inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak. Onder het nieuwe decreet zijn niet enkel 
maatwerkbedrijven voorzien, maar ook maatwerkafdelingen, die binnen iedere onderneming of 
organisatie kunnen worden opgericht om een kleine groep doelgroepwerknemers tewerk te stellen.  
Meer dan vroeger ligt de focus op doorstroom – na evaluatie zou het voor sommige 
doelgroepwerknemers mogelijk moeten zijn om door te stromen naar de reguliere economie. 

Voor de volgende evaluatie zal dan ook gebruik gemaakt worden van een globale boordtabel voor de 
sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen, opgemaakt door het HIVA en in beheer van het 
departement WSE. Dit nieuwe instrument zal dus de huidige ‘monitor sociale economie’ vervangen en 
zal onder meer toelaten om instroom, uitstroom en doorstroom in kaart te brengen. 
 

2 Methodologie 
 

Dit rapport biedt inzicht in de totale tewerkstellingscijfers in de Vlaamse sociale economie in 2017 en 
in de vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen in de individuele maatregelen. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de sociale en beschutte werkplaatsen (die vanaf 2019 
overgaan naar de regelgeving collectief maatwerk), de lokale diensteneconomie en arbeidszorg.  
 
Zoals toegelicht in vorige jaarrapport1, is het departement in 2017 gestart met een nieuwe en uniforme 
berekeningsmethode. Naast de overzetting van data uit legacy-systemen naar een centraal 
datawarehouse in 2017, heeft ook de herziening van de regelgeving maatwerk2 de longitudinale 
vergelijkbaarheid van de statistieken bemoeilijkt. Het vorige rapport werd gepubliceerd in 2017 en 
betrof cijfers over 2016. In het huidige rapport wordt dezelfde werkwijze gevolgd met de cijfers over 
2017. Zo zijn de cijfers voor 2016 en 2017 wel longitudinaal vergelijkbaar; het betreft hier mensen 
werkzaam in de sociale economie in het vierde kwartaal van 2017 voor alle besproken maatregelen.  
 
Op 1 April 2015 ging maatregel collectief maatwerk van start. Dit was de grootste maatregel, waarin 
8 op 10 werknemers uit de totale groep werken. Vanwege de schorsing van Maatwerk, behouden we 
in het huidige rapport het onderscheid tussen de tewerkstelling in de sociale en beschutte 
werkplaatsen.   

                                                           
1 De Vlaamse sociale economie in 2016 (DWSE, 2017). https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/de-vlaamse-sociale-
economie-2016 
2 Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet 
van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ook het ministerieel besluit van 26 maart 2015 geschorst. Ten 
gevolge hiervan trad de oude reglementering voor de beschutte en sociale werkplaatsen automatisch opnieuw in voege 
(http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/schorsing-maatwerk).   
 

https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/de-vlaamse-sociale-economie-2016
https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/de-vlaamse-sociale-economie-2016
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In het licht van de voorheen besproken uniformiteit, werd voor arbeidszorg vanaf 2016 een 
berekeningsmethode toegepast die sterk verschilt van de vorige jaren. Zo worden in het huidige en 
het vorige rapport uitsluitend de doelgroepwerknemers met prestaties weerhouden in de data en niet 
de stock van arbeidszorgmedewerkers ingeschreven in het register.  
 
Gezien de maatregel invoegbedrijven uitdovend is, werd de gemiddelde vertegenwoordiging van de 
achtergrondskenmerken berekend op basis van de vier grote besproken maatregelen, exclusief de 
invoegbedrijven. 

De definiëring van personen met een arbeidshandicap (PMAH) bij de VDAB is veranderd tussen 2017 
en 2018. Voor data aangeleverd om te koppelen na 2018, wordt nu de standaarddefinitie van de 
kruispuntbank sociale zekerheid gevolgd.3 Dat geld ook voor data die in 2018 is aangeleverd en die 
betrekking heeft op een eerdere periode, zoals hier het geval is (2017). Door deze nieuwe 
berekeningsmethode kunnen PMAH in dit rapport niet vergeleken worden met eerdere jaren.  

3 Omgevingsanalyse: de arbeidsmarkt in 2017 
 

De Vlaamse arbeidsmarkt verkeert in goeden doen. De werkzaamheidsgraad (20-64) vertoont de 
laatste jaren een stijging. In 2017 klopte ze af of 73%.  

Figuur 1 Evolutie werkzaamheidsgraad (%), 2000-2017 

 

Bron: Steunpunt Werk 

De voorlopige cijfers voor het derde kwartaal van 2018 (trendniveau) tonen aan dat deze stijging zich 
doorzet, met 74,4%. De werkloosheidsgraad volgt de omgekeerde beweging, daar zien we een daling, 

                                                           
3 Zie hiervoor de definitie gebruikt door VDAB: https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_arbeidsgehandicapten.html 
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met in 2017 een werkloosheidsgraad (15-64) van 4,4%. Ook hier lijkt de trend zich verder te zetten, 
met in het derde kwartaal van 2018 een werkloosheidsgraad van 3,6%.4  

We zien dan ook dat de arbeidsmarkt de laatste kwartalen steeds krapper wordt, met steeds minder 
niet-werkende werkzoekenden om openstaande vacatures in te vullen. De spanningsratio (= het aantal 
niet-werkende werkzoekenden per openstaande VDAB vacature) vertoont de laatste jaren een 
continue daling; zeker voor hooggeschoolden is de krapte behoorlijk. Deze krapte is niet enkel 
conjunctureel, maar kent ook structurele componenten. Door de toenemende vergrijzing zullen in de 
toekomst meer en meer babyboomers de arbeidsmarkt verlaten. Projecties voor 2030 geven aan dat 
het hier gaat om 380.000 55-plussers die de arbeidsmarkt zullen verlaten en vervangen zullen moeten 
worden.5 

Figuur 2 Spanningsratio, jaargemiddelde 2008-2018 

 

Bron:  VDAB (Bewerking Departement WSE) 

Tegelijk zien we dat sommige groepen het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Ondanks de dalende 
werkloosheidsgraad zien we dat langdurige werkloosheid een probleem blijft. In 2017 waren van de 
niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB 51,7% korter dan 1 jaar werkzoekend, 17,3% 
tussen 1 en 2 jaar, en 30,8% langer dan 2 jaar. De laatste VDAB-cijfers duiden hier zelfs op een lichte 
stijging: met 31,8% langer dan 2 jaar werkzoekenden.6 Tegelijk zien we dat een belangrijk deel van de 
Vlaamse bevolking (iets minder dan 25%) op arbeidsgeschikte leeftijd inactief is en dus geen werk heeft 
en er ook geen zoekt. Specifiek voor de sociale economie is het van belang op te merken dat de 
werkzaamheidsgraden bij kortgeschoolden (51,5%) en PMAH (43,3%) veel lager liggen dan gemiddeld 
en in het geval van kortgeschoolden zelfs dalen. 

                                                           
4 Zie hiervoor: https://www.steunpuntwerk.be/node/2907$ 
5 Projectie Steunpunt Werk 
6 Cijfers: zie https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html 
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4 Omvang en spreiding van de sociale economie 
 

4.1 Budgettair 
Voor de sociale economie werd in 2017 451 miljoen euro voorzien. Het gaat hier om 0,2% van het 
Vlaams BBP en om 1,1% van de uitgaven van de Vlaamse begroting. Binnen het geheel van het actief 
arbeidsmarktbeleid is de sociale economie ook een belangrijke uitgavenpost: 16,6% van het budget 
voor actief arbeidsmarktbeleid wordt ingezet in de sociale economie. 

4.2 Tewerkstelling 
Ook qua tewerkstelling is de sociale economie geen te verwaarlozen sector (tabel 3). In 2017 waren er 
26.118 doelgroepwerknemers tewerkgesteld in de sociale economie, onder één van de vier 
maatregelen (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en 
arbeidszorg). Dit komt overeen met net iets minder dan 1% (0,9%) van de totale werkende bevolking 
in 2017.  

Ruim 68% van de tewerkstelling binnen de sociale economie situeert zich binnen de beschutte 
werkplaatsen, met 17.816 werknemers. De sociale werkplaatsen vertegenwoordigen ongeveer 18% 
van de tewerkstelling, gevolgd door de lokale diensteneconomie (8,4%) en arbeidszorg (5,5%)7 

Tabel 1 Bereik en evolutie in de programma’s voor sociale economie, 2017 

  2016 2017 Evolutie 2017 tov. 2016 
Maatwerk         
Sociale werkplaatsen 4.644 4.668 24 0,5% 
Beschutte werkplaatsen 17.435 17.816 381 2,2% 
Lokale diensteneconomie 1.998 2.198 200 10% 
Arbeidszorg8 1.361 1.436 75 5,5% 
TOTAAL 25.517 26.118 601 2,3% 

Bron: Departement WSE 

We zien in alle maatregelen een lichte stijging in absolute aantallen wanneer we met 2016 vergelijken. 

                                                           
7 De aantallen met betrekking tot arbeidszorg omvatten enkel de zogenaamde structurele plaatsen. Het experiment arbeidszorg, dat 
opgestart werd in het kader van het meerbanenplan wordt in deze voorstelling niet opgenomen. 
8 Voor arbeidszorg dienen we op te merken dat de cijfers voor 2014 en 2015 herzien werden en de cijfers uit de jaarrapporten van dat jaar 
herzien moeten worden. Voor 2014 gaat het om 1273 doelgroepwerknemers en voor 2015 om 1305 doelgroepwerknemers. 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.04.2014 De Vlaamse sociale economie in 2017 pagina 7 van 17 

Figuur 3 Bereik en evolutie in de programma’s voor sociale economie, 2017 

 

Bron: Departement WSE 

In tabel 4 is weergegeven welk aandeel van de werkende bevolking tewerkgesteld is in de sociale 
economie werkzaam is voor de verschillende doelgroepen. We zien dat in het bijzonder voor PMAH, 
maar ook voor kortgeschoolden de sociale economie een belangrijke tewerkstellingsfunctie heeft. 

Tabel 2 Aandeel werkende bevolking tewerkgesteld in de sociale economie, 2017 

 % werkenden tewerkgesteld in de sociale 
economie 

50-plussers 1,2 
Migratieachtergrond 2,0 
PMAH 6,7 
Kortgeschoolden 5,7 

Bron: EAK (bewerking Departement WSE) 

Door koppeling met VDAB-gegevens konden we ook nagaan wat de provinciale verdeling qua 
tewerkstelling is. Belangrijk is wel om op te merken dat we voor 11,5% van de doelgroepwerknemers 
geen informatie ter beschikking hadden over de locatie van tewerkstelling (overwegend binnen 
beschutte werkplaatsen).9 De cijfers dienen dus in die zin geïnterpreteerd te worden. Er is verder ook 
een miniem aantal doelgroepwerknemers (wonend in Vlaanderen) die in het Waals Gewest 
tewerkgesteld zijn – deze werden omwille van de kleine aantallen niet in de grafiek opgenomen.10 

                                                           
9 Het gaat om 2767 werknemers in beschutte werkplaatsen, 18 werknemers in sociale werkplaatsen, 3 werknemers in LDE en 225 
werknemers in arbeidszorg. 
10 Voor beschutte & sociale werkplaatsen gaat het om 0,02% van de werknemers, bij LD om 0,05% en bij arbeidszorg over 0,37%. 
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Figuur 4 Regionale spreiding tewerkstelling van de vier maatregelen, 2017 (4e kwartaal) 

 

Bron: Departement WSE, VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

De sociale economie stelt niet alleen doelgroepwerknemers te werk. In sociale & beschutte 
werkplaatsen en in de arbeidszorg is er ook omkaderingspersoneel aanwezig. Gegevens over aantallen 
werknemers zijn niet beschikbaar, maar we geven wel het aantal VTE’s mee. In de sociale economie in 
zijn geheel – dus over de drie betrokken maatregelen – zijn er 3845,4 VTE’s aan omkaderingspersoneel 
aanwezig. Het merendeel (77,2%) daarvan in de beschutte werkplaatsen, een kleiner deel in de sociale 
werkplaatsen (20,8%) en 2% in arbeidszorg. 

Het belang van de sociale economie is verder ook breder dan directe tewerkstelling alleen. Een studie 
naar de verankeringswaarde van maatwerkbedrijven, uitgevoerd door de POM West-Vlaanderen in 
2017 illustreert dit voor de provincie West-Vlaanderen.11 Zij stellen vast dat de totale cluster van 
ondernemingen die gelinkt zijn aan maatwerkbedrijven een behoorlijk gewicht heeft. Dit cluster 
vertegenwoordigt in de provincie: 

- 7,8% van alle ondernemingen 
- 33% van de investeringen in materiële vaste activa 
- 46,7%  van de toegevoegde waarde 
- 49,9% van de totale tewerkstelling 
- 58,2% van de omzet 
- 59,6% van de investering in immateriële vaste activa 

4.3 Bedrijven 
In totaal zijn er in Vlaanderen 395 bedrijven actief in de sociale economie (cijfers vierde kwartaal 2017). 
Het is belangrijk om op te merken dat sommige bedrijven in meer dan één maatregel actief zijn, 

                                                           
11 Zie: http://pomwvl.be/verankeringsstudie-2017 
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waardoor het totaal lager is dan de som van de absolute aantallen per afzonderlijke maatregel. De 
maatregel die het meest voorkomt is LDE, arbeidszorg is dan weer het minst voorkomend 

Tabel 3 Aantal bedrijven per maatregel, Vlaams Gewest, 2017 (4e kwartaal) 

 Absolute aantallen 
Beschutte werkplaatsen 67 
Sociale werkplaatsen 86 
Lokale diensteneconomie 209 
Arbeidszorg 54 
TOTAAL 395 

Bron: Departement WSE 

We zien ook dat er provinciale verschillen zijn in de aanwezigheid van bedrijven in een bepaalde 
maatregel. Antwerpen is bij alle maatregelen de koploper qua aantal bedrijven, met uitzondering van 
arbeidszorg, waar Limburg en West-Vlaanderen koplopers zijn.  

Tabel 4 Provinciale verhouding aantal bedrijven per maatregel, Vlaams Gewest, 2017 (4e 
kwartaal) 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Beschutte 
werkplaatsen 

26,9 10,4 25,4 23,9 13,4 

Sociale 
werkplaatsen 

23,3 19,8 22,1 11,6 23,3 

Lokale 
diensteneconomie 

24,9 19,1 20,1 16,7 19,1 

Arbeidszorg 18,5 22,2 20,4 16,7 22,2 
Bron: Departement WSE 

5 Profielkenmerken van de doelgroepwerknemers 
 

In onderstaand overzicht gaan we in op de profielkenmerken van doelgroepwerknemers in de sociale 
economie. We baseren ons hierbij telkens op gegevens voor het laatste kwartaal van 2017.  

5.1 Oudere werknemers: 50-plussers 
Over alle maatregelen heen is meer dan 1 op de 3 werknemers een 50-plusser (39,2%). Bij de sociale 
werkplaatsen is dit zelfs bijna 1 op 2 (47,4%). De vergrijzing binnen de sociale economie neemt jaar na 
jaar toe. In 2016 was 37,4% van de werknemers binnen de sociale economie een 50-plusser. Zoals blijkt 
uit onderstaande grafiek (figuur 3) zijn 50-plussers oververtegenwoordigd ten aanzien van hun aandeel 
in de bevolking binnen alle werkvormen van de sociale economie. Dit is te verklaren door de historiek 
van de maatregelen en hun doelstelling. De vergrijzing binnen de maatregelen is duidelijk een 
aandachtspunt voor de toekomst. Projecties van het Steunpunt Werk (voor de sociale en beschutte 
werkplaatsen) suggereren een bovengemiddelde vervangingsvraag (figuur 4 & 5).  
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Figuur 5 Vertegenwoordiging van 50-plussers in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 
(4e kwartaal) 

 
Bron: Departement WSE,VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

Figuur 6 Vergrijzing in sociale en beschutte werkplaatsen 

 

Bron: Projectiemodel sectoren o.b.v. RSZ, DIBISS, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk) 
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Figuur 7 Evolutie jaarlijkse aanwervingsbehoefte (totale vraag) in sociale & beschutte 
werkplaatsen 

 

Bron: Projectiemodel sectoren o.b.v. RSZ, DIBISS, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk) 

Tabel 5 Vertegenwoordiging van 50-plussers in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 
(4e kwartaal) 

  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 6.663 37,4% 
Sociale werkplaatsen 2.209 47,7% 
Lokale diensteneconomie  890 40,5% 
Arbeidszorg  467 32,5% 
TOTAAL 10229 39,2% 

Bron: Departement WSE 

 

5.2 Jongeren (<25) 
Over alle maatregelen heen vertegenwoordigen jongeren (< 25) 5,3% van de werknemers binnen de 
sociale economie. Dit is een lichte daling tegenover 2016, toen 5,8% van de sociale economie-
werknemers jonger dan 25 waren. Jongeren zijn sterk ondervertegenwoordigd bij zowel de sociale 
werkplaatsen als de lokale diensteneconomie. Bij arbeidszorg en beschutte werkplaatsen komt het 
aandeel werkende jongeren dichter in de buurt van hun aandeel in de werkende bevolking. Hoewel 
deze cijfers te verklaren vallen door de historiek en de doelstelling van de maatregelen, is het 
toenemende onevenwicht tussen de 50-plussers en min 25-jarigen een aandachtspunt. Dit zal een 
stevige uitdaging vormen in het kader van de groeiende vervangingsvraag ten gevolgen van de 
vergrijzing.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

(a
an

ta
l w

er
kn

em
er

s)

Projecties groeiscenario 1 Projecties groeiscenario 2



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.04.2014 De Vlaamse sociale economie in 2017 pagina 12 van 17 

 
Figuur 8 Vertegenwoordiging jongeren (<25) in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 

(4e kwartaal) 

 
Bron: Departement WSE, VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

 

Tabel 6 Vertegenwoordiging jongeren (<25) in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 
(4e kwartaal) 

  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 1.170 6,6% 
Sociale werkplaatsen 78 1,7% 
Lokale diensteneconomie  48 2,2% 
Arbeidszorg  95 6,6% 
TOTAAL 1.391 5,3% 

Bron: Departement WSE 

 

5.3 Personen met een migratieachtergrond 
Personen met een migratieachtergrond worden hier gedefinieerd als personen die een huidige of 
vorige nationaliteit hebben van buiten de Europese Economische Ruimte. Deze groep 
vertegenwoordigt 14.7% van de werknemers binnen de sociale economie. Ter vergelijking: binnen de  
werkende bevolking bedraagt hun aandeel 8,1%. Het aandeel mensen met een migratieachtergrond 
binnen de sociale economie is toegenomen ten opzichte van 2016, toen 10,0% van de werknemers in 
de sociale economie een migratieachtergrond hadden. De toename geldt voor alle maatregelen. 
Mensen met een migratieachtergrond zijn vooral sterk vertegenwoordigd binnen de sociale 
werkplaatsen (34,3%) en de lokale diensteneconomie (37,5%). 
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Tabel 7 Vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in de sociale 
economie, Vlaams Gewest, 2017 (4e kwartaal) 

 

Bron: Departement WSE, VDAB, VAR (bewerking Departement WSE) 

 

Tabel 8 Vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in de sociale 
economie, Vlaams Gewest, 2017 (4e kwartaal) 

  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 1242 7,0% 
Sociale werkplaatsen 1.600 34,3% 
Lokale diensteneconomie  824 37,5% 
Arbeidszorg  181 12,6% 
TOTAAL 3.847 14,7% 

Bron: Departement WSE, VDAB, VAR (bewerking Departement WSE) 

 

5.4 Personen met een arbeidshandicap 
Een belangrijk aandeel van de doelgroepwerknemers (65,2%) in de sociale economie zijn personen 
met een arbeidshandicap. Dat is veel meer dan het gemiddelde voor de tewerkstelling in de gehele 
economie (9,2%) en kan vooral verklaard worden door hun hoge vertegenwoordiging in de beschutte 
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economie aangezien hier sprake is van een tijdreeksbreuk, door een het gebruik van een nieuwe 
meetmethode bij VDAB sinds 01/01/2018.12 

 

Figuur 9 Vertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap in de sociale 
economie, Vlaams Gewest, 2017 (4e kwartaal) 

 

Bron: Departement WSE, VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

Tabel 9 Vertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap in de sociale economie, 
Vlaams Gewest, 2017 (4e kwartaal) 

   
  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 17.816 100% 
Sociale werkplaatsen 1.637 35,1% 
Lokale diensteneconomie  515 23,4% 
Arbeidszorg  1.366 95,1% 
TOTAAL 21.334 65,2% 

Bron: Departement WSE 

 

                                                           
12 Voor 01/01/2018 werd het etiket PMAH gegeven op basis van één van de volgende criteria (1. Erkend door VAPH, 2. Ingeschreven in 
categorie 6, 3. Gedurende voorgaande maand ingeschreven in categorie, 6. Ex-leerling van BUSO of BLO, 7. BUSO bijgeschreven in 
commentaarvak). Na 01/01/2018 gaat het om de volgende criteria (1. Ingeschreven bij VAPH, 2. Kwalificatie of ex-leerling BUSO of BLO, 3. 
Recht op inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, 4. Blijvende graad arbedisongeschiktheid, 5. Recht op bijkomende of 
verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap, 6. Recht op invaliditeitsuitkering in het kader van een ziekte-verzekering, 7. Attest van 
arbeidshandicap afgeleverd door een door VDAB erkende dienst of arts. Bij alle voorgaande criteria is een attest of verslag steeds 
noodzakelijk 
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5.5 Vrouwen 
Vrouwen blijven (licht) ondervertegenwoordigd in de sociale economie, met 43,1% in vergelijking met 
46,4% in de algemene tewerkstelling; een verschil van 3,3 procentpunt. Dat is minder dan vorig jaar, 
toen het verschil nog 8,5 procentpunt bedroeg. De lichte ondervertegenwoordiging geldt voor alle 
maatregelen, waar de lokale diensteneconomie (39,8%) en beschutte werkplaatsen (46,3%) een 
hogere vertegenwoordiging kennen  dan de sociale werkplaatsen (34,4%) en arbeidszorg (37,7%). We 
zien dat de grootste stijging in de vertegenwoordiging van vrouwen in de beschutte werkplaatsen zit 
(stijging van 39,0% in 2016 naar 46,3% in 2017). 

Figuur 10 Vertegenwoordiging van vrouwen in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 
(4e kwartaal) 

 

Bron: Departement WSE, VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

 

Tabel 10 Vertegenwoordiging van vrouwen in de sociale economie, Vlaams Gewest, 2017 
(4e kwartaal) 

  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 8.256 46,3% 
Sociale werkplaatsen 1.604 34,4% 
Lokale diensteneconomie  847 38,5% 
Arbeidszorg  542 37,7% 
TOTAAL 11.249 43,1% 

Bron: Departement WSE 
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5.6 Kortgeschoolden 
Conform aan de doelstelling van de sociale economie maatregelen en haar toelatingsvoorwaarden, 
zijn 83,5% van de werknemers kortgeschoold (tov. 15,1% in de globale tewerkstelling). In 2016 was 
85,6% van de werknemers in de sociale economie kortgeschoold. Er is hier dus spraken van een kleine 
daling. De beschutte werkplaatsen stellen het hoogste aandeel kortgeschoolden te werk (88,5% van 
haar werknemers), maar ook binnen de andere maatregelen vormen kortgeschoolden iets minder of 
meer dan 70% van de werknemers.  

Figuur 11 Vertegenwoordiging van kortgeschoolden in de sociale economie, Vlaams Gewest, 
2017 (4e kwartaal) 

 

Bron: Departement WSE, VDAB, FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking departement WSE) 

Tabel 11 Vertegenwoordiging van kortgeschoolden in de sociale economie, Vlaams Gewest, 
2017 (4e kwartaal) 

  aantal aandeel in programma 
Maatwerk     
Beschutte werkplaatsen 15.770 88,5% 
Sociale werkplaatsen 3.491 74,8% 
Lokale diensteneconomie  1.524 69,3% 
Arbeidszorg  1.031 71,8% 
TOTAAL 21.816 83,5% 

Bron: Departement WSE 
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