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Agenda nr. 9/3 Arbeidszorg: Opheffing subsidiereglementen arbeidszorg. 
Goedkeuring.

Omdat het beleidsdomein arbeidszorg - huidige Dienst Welzijn en Gezondheid - en 
het beleidsdomein sociale economie – huidige Dienst Economie en Internationale 
Samenwerking – vanaf 1 januari 2018 samensmelten tot één beleidsdomein 
Inclusieve economie in de nieuwe Dienst Economie, Innovatie en Samenleven, is 
het aangewezen het financieel impulsbeleid en de geldende interne procedures 
hieromtrent op elkaar af te stemmen.

De integratie van het provinciaal beleid m.b.t. arbeidszorg en sociale economie is 
niet enkel door interne organisatorische ontwikkelingen ingegeven. Op de 
participatieladder ligt sociale economie (trede 5: betaald werk met ondersteuning) 
in het verlengde van arbeidszorg (trede 4: onbetaald werk). In de praktijk zien we 
dan ook dat een heel aantal sociale economie organisaties vandaag ook een 
arbeidszorginitiatief hebben en vice versa. Het werken aan doorstroom van 
onbetaalde naar betaalde arbeid met ondersteuning en verder naar arbeid in het 
regulier economisch circuit is dan ook een opdracht voor elk van deze organisaties. 
Het is de verbinding leggen tussen die ‘verschillende’ werkcircuits wat we in een 
nieuw subsidiereglement inclusieve economie voorop willen stellen.

Door als provinciale overheid een subsidiekader aan te reiken waarop zowel 
arbeidszorginitiatieven als sociale economie beroep kunnen doen, zorgen we voor 
meer transparantie, administratieve vereenvoudiging en interne 
procesoptimalisatie.

Via het nieuwe subsidiereglement wil de provincie organisaties stimuleren om 
innovatieve projecten op te zetten die bijdragen aan:

- Tewerkstellingsmogelijkheden in de arbeidszorg en/of sociale economie;
- Doorstroom (intern en extern) van arbeidszorg naar betaalde arbeid;
- Doorstroom (intern en extern) van sociale economie naar tewerkstelling 

in het normaal economisch circuit (NEC);
- Het wegwerken van obstakels naar doorstroom; 
- Het vergroten van de competenties van arbeidszorgmedewerkers en 

medewerkers in de sociale economie met als doel het verkleinen van hun 
afstand tot de arbeidsmarkt;

- Het versterken van de interne (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, innovatieve arbeidsorganisatie,…) en externe 
(samenwerking sociale en reguliere economie) werking van 
organisatie(s) met het oog op een inclusieve economie.



De goedkeuring van een nieuw subsidiereglement impulssubsidie innovatieve 
projecten inclusieve economie veronderstelt de opheffing van de bestaande 
reglementen met betrekking tot arbeidszorg en sociale economie:

Huidige reglementen arbeidszorg
- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten 

arbeidszorg” is van kracht sinds 24 maart 2017. Met dit reglement kunnen 
projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op arbeidszorginitiatieven 
en focussen op doorstroom en obstakels die doorstroom in de weg staan. Het 
team arbeidszorg adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit 
reglement.

- Daarnaast is er het subsidiereglement “Impulssubsidie arbeidszorg” waaronder 
arbeidszorginitiatieven tot eind 2015 een basis- en/of een uitbreidingssubsidie 
voor maximaal 3 jaren konden aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Dit was 
goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 30 april 2014 en laatst 
gewijzigd op 26 januari 2017.

Huidig subsidiereglement sociale economie

- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten in de 
sociale economie” is van kracht sinds 1 januari 2017. Met dit reglement kunnen 
projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op sociale economie of die 
een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het team sociale economie 
adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit reglement.

De opheffing van het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten in de 
sociale economie en goedkeuring van het nieuwe reglement Inclusieve economie 
wordt door de dienst Economie en Internationale Samenwerking als apart besluit 
geagendeerd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het “subsidiereglement 
impulssubsidie arbeidszorg”, goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 30 
april 2014 en laatst gewijzigd op 26 januari, een impulsbeleid voor de creatie van 
extra arbeidszorgplaatsen in onze provincie.

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het huidige “Reglement 
impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg” met ingang van 1 januari 
2018.


