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1. De Europese definitie van ‘kwetsbare werknemer’ is erg ruim en maakt geen 
onderscheid naar ernst van het probleem en de grootte van de afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zo worden onder de definitie van kwetsbare werknemer (artikel 2 punt 
17) groepen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zoals 
drugsverslaafden, migranten, ex-gevangenen, jongeren die na hun studie geen werk 
vinden,… niet in aanmerking genomen. 

 
2. De duur van de ondersteuning en de hoogte van de subsidiëring / steun worden liniair 

toegepast. Met deze kwestbare groep in de Vlaamse SE ondernemingen is de 
begeleiding en inschakeling op de arbeidsmarkt niet te standaardiseren binnen een 
vaste periode. De sturing en inschakelingsinzet worden op maat van de werknemer 
ontwikkeld om de meest adequate resultaten te bekomen. Dit inschakelingsproces is 
een persoonlijk parcours op maat die een individuele tijdsperiode nodig heeft. De 
beperking van de steun tot 12 maanden zal een groep uitsluiten, die meer dan deze 
periode nodig hebben. Een restgroep zal zelfs nooit een plaats kunnen innemen op 
de reguliere arbeidsmarkt en heeft blijvend een vergoeding nodig als compensatie 
voor een beperkte productiecapaciteit. In meerdere EU landen wordt nu reeds een 
periode van 24 maanden en langer erkend.  

 
3. De steunintensiteit ter hoogte van 50% (art 31) van de in aanmerking komende 

kosten is ook voor de moeilijkste inschakelingsgroep niet onvoldoende. In de 
nationale en gewestelijke regelgeving in België wordt dit niveau overschreden. 

 
Concreet stellen wij voor om:  
 

1. Met gedifferentieerde subsidies, aangepast aan de ernst van de problemen, meer 
mensen  in te schakelen op de arbeidsmarkt. De gedifferentieerde subsidies 
vergoeden het deel van het rendementsverlies door de tewerkstelling van kwetsbare 
werknemers.  
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2. We stellen voor om mensen die langdurig werkzoekend zijn (5 jaar) in combinatie met 
een psychische, fysieke of sociale beperking gelijk te schakelen aan mensen met een 
handicap.  

 
3. Het behoud van opleidingssteun aan de sociale economie.  

 
4. De mogelijkheid om steun die onder de groepsvrijstelling valt te cumuleren met 

andere vrijgestelde steunmaatregelen met name de toegelaten steun voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, en de maximaal toegelaten De Minimis Steun van 
200.000 Euro verspreid over drie fiscale boekjaren.  

 


