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DUIZENDEN EXTRA JOBS BINNEN WEST-VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE
In 2010 waren bijna 20.300 kansengroepen aan de slag via de sociale economie in West-Vlaanderen.
Dit komt overeen met 4% van alle werkenden tussen 15 en 64 jaar.
Het aandeel tewerkgestelde kansengroepen in de sociale economie in West-Vlaanderen maakt 21,5%
uit van het Vlaamse totaal (94.393 tewerkgestelde kansengroepen).
De tewerkstelling van kansengroepen groeide in de periode 2006-2010 fors aan, zowel in West-Vlaanderen
als in Vlaanderen. In West-Vlaanderen nam de tewerkstelling van kansengroepen in de sociale
economie (sociale inschakelingseconomie + gesubsidieerde diensteneconomie) in de periode 20062010 toe met 4.472 personen of 28,3% (zie figuur 1).

Figuur 1: Evolutie van de tewerkstelling van kansengroepen in West-Vlaanderen.
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Bron: POM West-Vlaanderen, eigen berekening op basis van diverse bronnen.

Vooral de tewerkstelling van kansengroepen in het circuit van de dienstencheques - deze werkvorm is
onderdeel van de ‘gesubsidieerde diensteneconomie’ - steeg de voorbije vijf jaar spectaculair. In 2010
ontvingen 9.499 kansengroepen in West-Vlaanderen een inkomen via het systeem van de dienstencheques,
dat zijn 4.502 personen meer dan in 2006.

Met een aandeel van 21,5% in de Vlaamse tewerkstelling van kansengroepen, is de sociale economie
vrij sterk ontwikkeld in West-Vlaanderen. Ter vergelijking: het aandeel van West-Vlaanderen in het
Vlaamse Gewest voor wat de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden) betreft bedraagt 18,4% en
bedraagt 18,7% wat de loontrekkende tewerkstelling betreft. Maar de sociale economie bestaat uit
verschillende werkvormen en tussen deze werkvormen zijn er duidelijke verschillen.
Zo is West-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd in de Vlaamse tewerkstelling van kansengroepen binnen
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA), in beschutte werkplaatsen en binnen arbeidszorg (in
sociale werkplaatsen).
Buitenschoolse kinderopvang en lokale diensteneconomie (zoals klusjesdienst, groen- en buurtonderhoud,
aanvullende thuiszorg, buurtsport, sociaal restaurant, boodschappendienst,…) zijn dan weer minder sterk
aanwezig in West-Vlaanderen; deze werkvormen bieden zeker nog mogelijkheden voor verdere groei van de
sociale economie in West-Vlaanderen.
Deze en vele andere tewerkstellingsgegevens m.b.t. sociale economie in West-Vlaanderen (onder andere
cijfers per werkvorm en per arrondissement of regio) zijn terug te vinden in de POM-publicatie
‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen, cijfermateriaal 2006-2010’. In deze jaarlijkse studie
analyseert de POM West-Vlaanderen de inschakeling van kansengroepen op de West-Vlaamse
arbeidsmarkt.
Met het onderzoek ‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen’ wil de POM West-Vlaanderen bijdragen
tot de verdere werking, uitbouw en versteviging van de sociale economie in haar provincie.
Voor meer informatie en uw gratis exemplaar kunt u terecht bij:
POM West-Vlaanderen, Annelies Demeyere, T 050 40 32 74, E annelies.demeyere@west-vlaanderen.be
De studie is digitaal beschikbaar via www.pomwvl.be
Voor meer info over de POM West-Vlaanderen: www.pomwvl.be
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