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Dit document werd uitgewerkt als een overzicht van bijna 10 jaar observatie van de sociale en solidaire
economie op grensoverschrijdende schaal in de regio’s Hauts-de-France – Wallonië.
Na een korte herhaling over de SSE (Sociale en Solidaire Economie)
en over de gunstige context voor de groei ervan in België en
Frankrijk beschrijft dit cahier het ontstaan van het grensOBSERVATORIUM
overschrijdende observatorium en zijn belangrijkste ontwikkelingspijlers. Vervolgens worden de vooruitzichten van
Instrument voor toezicht en
de uitdieping ervan in de komende jaren uitgelicht.
analyse, en om de fenomenen op
de territoria beter te begrijpen.
Het observatorium functioneert
als hulpmiddel voor
beslissingen en voor
de toekomst.

GENESE - 2 NETWERKVERANTWOORDELIJKEN WERKEN SAMEN
OM DE SSE AAN WEERSZIJDEN VAN DE GRENS TE OBSERVEREN

DE CRESS

CONCERTES

De Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Hauts-de-France
is een erkende instelling van openbaar
nut die belast is met promotie en
ontwikkeling van de sociale en
solidaire economie op lokale vlak,
en dat conform artikel 6 van de
Franse kaderwet van 31 juli 2014
over de SSE.

ConcertES is het overlegplatform
van de organisaties uit de
Belgische Franstalige sociale
economie (Regio Wallonië en
Brussel), dat de sociale economie
moet vertegenwoordigen,
beschermen, en bevorderen en
dat onderzoekswerk naar de
sociale economie moet uitvoeren.

In België wordt de term “sociale economie” gebruikt,
in Frankrijk spreekt men van “sociale en solidaire economie”.
Gezien de grensoverschrijdende aard van deze productie wordt in
onderhavig dossier de term “sociale en solidaire economie” gebruikt.
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van de SSE in de grensoverschrijdende regio te ontwikkelen
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Van een statische naar een dynamische observatie

9

I

 en nieuwe mijlpaal voor het observatorium: positionering
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in een dynamiek in het hart van de actualiteit
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De maatschappelijke impact en de meting ervan
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 aar een nieuwe stap in de grensoverschrijdende observatie:
N
een onlineplatform om de gegevens op subregionale schaal te
kapitaliseren en te valoriseren
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Conclusie

De grensoverschrijdende projecten die in dit dossier zijn voorgesteld, worden
gefinancierd door het EFRO van de Europese Unie via het Programma Interreg France Wallonie - Vlaanderen. Dit Europees grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma
past binnen de ambitie om economische en sociale uitwisselingen tussen de grensregio’s
te bevorderen. De ondersteunde projecten moeten voldoen aan de volgende thema’s:
onderzoek, innovatie en overdracht van technologieën; het concurrentievermogen van
kmo’s; patrimonium, natuurlijke hulpbronnen, risicobeheer; sociale cohesie,
gezondheid, opleiding en tewerkstelling.
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DE SOCIALE EN SOLIDAIRE ECONOMIE: WAT IS DAT?
D
 e sociale en solidaire economie is een manier van ondernemen en van economische
ontwikkeling, aangepast aan alle domeinen van menselijke activiteit waar privaatrechtelijke rechtspersonen zich bij aansluiten en die aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•

een beoogd doel anders dan enkel de winstverdeling
een democratisch bestuur
een beheer in overeenstemming met de volgende principes:
		
- De winst is voornamelijk bedoeld om de activiteit van de onderneming te
behouden of te ontwikkelen
			 - De niet-deelbare, verplichte behouden reserves mogen niet uitgedeeld worden
	Ze bestaat uit een geheel van ondernemingen in de vorm van coöperaties,
mutualiteiten, unies, stichtingen en verenigingen, alsook commerciële
ondernemingen die de principes van de SSE naleven.
Vrije vertaling van de definitie zoals vermeld in de Franse kaderwet van 31 juli 2014.

 ociale-economie-initiatieven en -bedrijven produceren goederen of leveren diensten
S
die op de markt worden aangeboden, waarvoor een prijs wordt betaald en waarvoor
een behoefte en cliënteel bestaat.
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 ij beogen continuïteit, rentabiliteit en duurzame ontwikkeling. Deze initiatieven en
Z
bedrijven eerbiedigen de volgende basisprincipes: voorrang van arbeid op kapitaal,
beheersautonomie, dienstverlening aan de leden, aan de gemeenschap en aan de
stakeholders, democratische besluitvorming, duurzame ontwikkeling met respect
voor het leefmilieu. Binnen deze sociale-economie-initiatieven nemen de buurten nabijheidsdiensten een belangrijke plaats in.
Artikel 1 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie
30 mei 2005

Baromètre de l’ESS de la Région
Hauts-de-France, 2016

12%

Bron: Observatoire national de
l’ESS – CNCRESS en CRESS
NPDCP volgens Insee Clap 2013

BELGIË

10% VAN

DE TOTALE TEWERKSTELLING

VAN VTE

Baromètre des entreprises
sociales, editie 2016,
HEC-ULg
Bron: Observatoire de
l’Economie Sociale, obv RSZ

HAUTS-DE-FRANCE
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OP NAAR EEN ONTWIKKELING VAN DE SSE
IN FRANKRIJK ZOU
1 STUDENT OP 2
IN DE SOCIALE EN
SOLIDAIRE ECONOMIE
WILLEN WERKEN
Onderzoek Ipsos/Boston Consulting
Group/Conférence des Grandes
Ecoles. Januari 2016.

Dit cijfer bewijst dat
de HEDENDAAGSE
JEUGD zich wil
inzetten voor
een zingevende
werkgever.

De SSE vertegenwoordigt, zowel in België als in Frankrijk, meer dan 10 % van de totale
tewerkstelling en heeft al blijk gegeven van een sterke weerstand in crisistijden. Ze maakt
vandaag een belangrijk deel uit van de economie en is al bekender geworden, zowel in de
burgermaatschappij als bij financiers en overheidsinstanties.
Zo kon de SSE de voorbije jaren profiteren van een evolutie van het overheidsbeleid ten gunste
van haar ontwikkeling. Om een juridisch kader te geven aan dit vorm van economie moet het
erkend worden en moeten er mogelijkheden gecreëerd worden voor de ontwikkeling ervan.
> De SSE, een uitdaging voor het overheidsbeleid in de jaren 2010
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2008
Decreet van de
Waalse Regering
van 20 november
2008 betreffende
de sociale
economie
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2012
Decreet van de
Vlaamse Regering
van 17 februari
2012 betreffende
de ondersteuning
van het
ondernemerschap
op het vlak van de
sociale economie en
de stimulering van
het maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

2014
Kaderwet van
31 juli 2014
voor de
schaalverandering
van de sociale
en solidaire
economie
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HET PROJECT
D.E.S.I.R.

EEN GRENSOVERSCHRIJDEND OBSERVATORIUM OM
HET POTENTIEEL VAN DE SSE IN DE
GRENSOVERSCHRIJDENDE REGIO TE ONTWIKKELEN

Développement
Inter-Régional de
l’Economie Sociale

OORSPRONKELIJKE VASTSTELLINGEN
Wallonië - Nord Pas de Calais :
Wallonië - Nord Pas de Calais: er zijn sterke gelijkenissen tussen beide regio’s in de
sector van de SSE > Potentieel voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend
grondgebied via uitwisselingen tussen de structuren aan weerszijden van de grens.

>	Consolidatie en structurering van de observatie op grensoverschrijdende schaal door de
toenadering van de CRESS en ConcertES voor de constructie van een grensoverschrijdend
observatorium – in het kader van het grensoverschrijdend project D.E.S.I.R – dat bestemd is om:
- n
 ieuwe uitdagende thema’s voor het voetlicht te brengen en te vulgariseren om de actoren
te informeren en op te leiden
- de uitwisselingen aan weerszijden van de grens in de sector van de SSE aan te moedigen,
voor een ontwikkeling van de structuren en de tewerkstelling
- een middel te vinden om de beperkingen in verband met de grens te omzeilen

6

>	Oprichting van een Comité Scientifique et de la Prospective om de wetenschappelijke
grondslag van het Observatorium te kunnen garanderen.
	Samenstelling: experts uit de academische wereld en leveranciers van gegevens, die de
relevantie van de instrumenten en methodologieën moet garanderen, alsook de betrouwbaarheid
van de gegevens die aan weerszijden van de grens gekapitaliseerd kunnen worden.

>	Ontstaan van een expertise over verschillende thema’s door de realisatie van
gemeenschappelijke producties:
- d
 e publicatie van 7 thematische schriften over transversale uitdagingen
- de organisatie van vormingsdagen over het thema “bestuur in de organisaties van de SSE”
- d
 e organisatie van seminars en werkgroepen over diverse thema’s (socioprofessionele
inclusie, handicaps, SAP/overheidsdiensten, de toekomst en sociale innovatie enz.)

Het grensoverschrijdende Observatorium steunt op twee regionale
observatoria van de SSE: dat van de CRESS Nord Pas de Calais* en
dat van ConcertES.

* De CRESS Nord Pas de Calais heeft in 2016 plaats geruimd voor de CRESS
Hauts-de-France, een fusie van de CRESS Nord Pas de Calais en CRESS
Picardie. De CRESS Hauts-de-France past binnen het kader van de
territoriale hervorming van 2014 die geleid heeft tot de fusie
van de regio’s Nord Pas de Calais en Picardie tot de regio
Hauts-de-France in 2016.
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HET OBSERVATORIUM:
EEN HULPMIDDEL OM BESLISSINGEN TE NEMEN

• Valoriseren van de inbreng van de SSE door cijfergegevens te analyseren
• Aanvullen van de argumenten ten gunste van de SSE
• D
 e belangen zoals geuit door de actoren verwoorden naar overheden
(op regionaal, nationaal en Europees vlak)
• U
 itdagende actuele thema’s voor de actoren van de SSE op de politieke
agenda zetten

2

REGIONALE
OBSERVATORIA

2

VERSCHILLENDE
PISTES VOOR EEN
GEZAMENLIJKE
DOELSTELLING

7
Productie van representatieve cijfergegevens
van de SSE op de grondgebieden

FRANKRIJK
Cijfergegevens
Enquêtes
Publicaties over
actuele thema’s
(sociale innovatie ...)

BELGIË
Cijfergegevens
Volledige databank
over de sociale economie,
wordt geregeld
up-to-date gehouden

Capaciteit van de observatoria om de grote lijnen van de SSE te meten en te
evalueren: fundamenteel voor de aanvulling van de argumenten voor de SSE
op regionaal/lokaal vlak

Overeenkomsten met de volgende leveranciers van gegevens:
• Hauts-de-France: URSSAF, INSEE
• België: RSZ, KBO, de Balanscentrale van de NBB, StatBel, verschillende gewestelijke
en federale administraties enz.
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VAN EEN STATISCHE NAAR EEN DYNAMISCHE OBSERVATIE
Dankzij de acties van het grensoverschrijdende Observatorium en van de twee regionale observatoria konden
ze hun geloofwaardigheid bevestigen. Door projecten onder leiding van de observatoria konden er immers
banden gesmeed worden met de actoren van de sector, die dan weer de ontwikkeling van een solide
netwerk rond de observatoria bevorderden. Vandaag zijn ze dus:
• Legitiem en geloofwaardig in de ogen van onderzoekers, instellingen, partners en actoren op het terrein.
• Erkend als referentiestructuren voor de kapitalisatie en de kennis van cijfergegevens over de sociale en
solidaire economie, zowel op lokaal als op grensoverschrijdend vlak.

VOOR EEN UITDIEPING
VAN DE OBSERVATIE
Sinds de oprichting ervan in 2008 kon de grensoverschrijdende
observatie de SSE op elk van de territoria meten en
een fotografische aanpak van de SSE ontwikkelen.

In de loop van de jaren is het observatorium erin geslaagd zich genoeg
maturiteit aan te meten om het territoriale luik te versterken.

8
Vandaag wil het grensoverschrijdende observatorium
dus verder gaan doorde SSE op de territoria
te contextualiseren.

Men wil van een statische observatie (momentopname)
overgaan naar een meer dynamische observatie

Om dat te bewerkstelligen, mag de SSE niet meer als opzichzelfstaand object beschouwd worden:
al haar interacties met de omgeving moeten in rekening gebracht worden, door de gegevens over de
specifieke eigenschappen en de rijkdommen van de territoria, de SSE en haar ondernemingen met
elkaar in verband te brengen.
Deze nieuwe vorm van observatie moet het middel zijn om actoren door middel van coconstructie te
mobiliseren rond centrale thema’s voor de toekomst van de SSE.
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EEN GRENSOVERSCHRIJDEND OBSERVATORIUM OM DE
SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE SSE TE BEVESTIGEN
EN DE ONTWIKKELING ERVAN TE BEVORDEREN

2014

Het grensoverschrijdende observatorium wil zijn steentje bijdragen om onder de aandacht te brengen
wat de sociale ondernemingen doen voor de dynamiek van de territoria en het welzijn van de bevolking.
De CRESS en ConcertES mobiliseren actoren van de SSE aan weerszijden van de grens rond
de uitdagingen van de valorisatie van de maatschappelijke impact van de SSE.
De maatschappelijke meerwaarde van sociale ondernemingen identificeren en
valoriseren, heeft pas zin als de gegevens over de SSE in verband worden
gebracht met situationele elementen op de territoria. Daarom wil
het grensoverschrijdende observatorium van de SSE in deze
dynamiek een belangrijke rol spelen.

HET PROJECT

VISES

Voor een gezamenlijke
valorisatie van de
maatschappelijke impact
van sociale ondernemingen

> DOEL :

samen met de actoren van de SSE bijdragen tot de constructie van

een instrument voor de valorisatie van hun maatschappelijke impact.

> HULPMIDDEL :

partners met verschillende achtergronden met elkaar in contact
brengen in een nieuw grensoverschrijdend project, VISES.

9
Januari 2016

LANCERING VAN
HET PROJECT

• 4 jaar
• 2
 1 Franse, Waalse en Vlaamse partners (gewestelijke unies, federaties,
universitaire onderzoekers, instellingen voor duurzame investering)
werden gemobiliseerd
• O
 m een valorisatiesysteem voor de maatschappelijke impact van
sociaal ondernemerschap te ontwikkelen, te testen en te verspreiden.

Dit project is ontstaan door de combinatie van twee elementen: het feit dat de actoren zich
de kwestie van de maatschappelijke impact moesten eigen maken en de noodzaak voor het
observatorium om zijn werkzaamheden uit te diepen.

AMBITIES VAN
HET PROJECT

• De
	 ontwikkeling van de sector ondersteunen door relevante tools
voor te stellen die ook voor de actoren op het terrein zijn aangepast
• Zo
	 veel mogelijk mensen bewustmaken van wat het sociaal
ondernemerschap bijdraagt aan de dynamiek van de territoria en
het welzijn van hun inwoners

Aangezien de uitdagingen en de problemen waarmee de actoren op het terrein
geconfronteerd worden, reëel zijn, wordt het observatorium aangemoedigd tot
een actieve observatie.
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DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT, EEN UITDAGING
VOOR DE ACTOREN VAN DE SSE
Een van de centrale thema’s voor de organisaties van de SSE vandaag bestaat erin de concrete
acties en de resultaten van die acties op de grondgebieden en de maatschappij uit te leggen.
Sommigen noemen dat de “identificatie van hun maatschappelijke impact”.

DEFINITIE :
“De maatschappelijke impact bestaat uit het geheel van de gevolgen (evolutie, wendingen,
veranderingen, breuken) van de activiteiten van een organisatie, zowel voor de directe of indirecte
externe (begunstigden, gebruikers, klanten) en interne stakeholders (loontrekkenden, vrijwilligers …),
als voor de maatschappij in het algemeen.”
Vrije vertaling van de definitie van de Conseil Supérieur de l’Economie sociale et solidaire (CSESS), 2011

CONTEXT :
de kwestie van de valorisatie van de niet-financiële reporting van de activiteiten van de organisaties krijgt
momenteel veel aandacht in de overheids- en de privésector, en dat nu de overheidsuitgaven slinken en ze
geoptimaliseerd moeten worden, terwijl privéfinanciers steeds meer return on investment verwachten.

UITDAGING :
10

de valorisatie van de maatschappelijke impact van het sociaal ondernemerschap moet helpen om
aan te tonen dat deze manier van anders ondernemen van essentieel belang is. De ondernemingen
van de SSE de nodige tools geven om hun sociale meerwaarde te identificeren, te valoriseren en op te
volgen is fundamenteel om enerzijds te zorgen voor een betere dialoog met hun partners, en om
hun strategische en toekomstige visie te ondersteunen anderzijds.

AANPAK :
de nodige coconstructie van een instrument voor de valorisatie van de maatschappelijke impact door te
steunen op verschillende actoren wordt naar voren geschoven:
- In Frankrijk erkent Philippe Frémeaux in zijn verslag “L’évaluation de l’économie sociale et solidaire”
(2013 - De evaluatie van de sociale en solidaire economie) de noodzaak om samen een instrument uit
te werken voor de meting van de maatschappelijke impact door te steunen op verschillende actoren.
- In Wallonië heeft de minister bevoegd voor sociale economie in een oriëntatienota, die hij in november
2014 aan de Conseil wallon de l’Economie Sociale (CWES) heeft voorgesteld, aangegeven dat hij tools
wilde ontwikkelen die “de aandacht kunnen vestigen op de maatschappelijke ‘meerwaarde’ van ondernemingen in de sociale economie, zodat ze zich op een positieve manier kunnen onderscheiden op
een competitieve markt”.
- Op Europees vlak bevestigt het tweede wetgevingspakket interne markt (2012) de noodzaak om
een tool uit te werken, een gemeenschappelijke werkwijze om de niet-economische impact van
organisaties met sociaal oogmerk te valoriseren.

WE KUNNEN OOK INSTRUMENTEN VERNOEMEN DIE ZICH VOORDOEN:
- In Vlaanderen heeft de Sociale Innovatie Fabriek een programma van onderzoek/actie ontwikkeld voor
de uitwerking van markers voor de meting van de maatschappelijke impact. Tal van Vlaamse actoren
zijn betrokken bij dit project, dat eind 2016 afgerond zou moeten zijn.
- De Europese Commissie heeft een aantal projecten rond sociale innovatie en maatschappelijke impact
ondersteund: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/
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NAAR EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE
OBSERVATIE 2.0
DOELSTELLING :
een observatie-ecosysteem ontwikkelen in dienst van de ontwikkeling van de SSE

VAN ZO EEN
ECOSYSTEEM
• 	Verschillende expertises met elkaar in verband brengen door een observatie-ecosysteem
te creëren dat het begrip van de ondernemingen in de sociale economie en hun inbreng op
het grondgebied en in de maatschappij kunnen verbeteren voor de actoren van de SSE, de
burgers, de verkozenen enz.
• 	Vermogens meten door de identificatie en de valorisatie van de verschillende bijdragen van
de sociale economie ten opzichte van haar omgeving
• 	Verschillende kennisvormen doorgeven aan burgers, verkozenen, de actoren van de SSE …
om het begrip van de SSE (het belang ervan, de specifieke eigenschappen, de bijdragen en
uitdagingen) te bevorderen.

In eerste instantie wil het observatorium deelnemen aan de creatie van dit ecosysteem door middel van een
collaboratief werk op basis van zijn connectie met nieuwe leveranciers van gegevens, onderzoekscentra en
actoren op het terrein.
Op termijn wil het project VISES een gegevensbank van territoriale informatie ontwerpen zodat de actoren van
de SSE kunnen beschikken over diverse nuttige informatie voor hun processen inzake de valorisatie van de
maatschappelijke impact.
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Ten slotte wil het project VISES ook een informaticatool ontwikkelen – het platform Racines – dat bedoeld
is om gegevens over de specifieke eigenschappen en rijkdommen van de territoria, van de SSE en van haar
ondernemingen te kapitaliseren en toegankelijk te maken. Het platform vormt de volgende stap in het
grensoverschrijdende observatiewerk.

CONCLUSIE
• Overgang van een statische naar een dynamische aanpak, zowel per regio als op
grensoverschrijdend vlak
• Een observatorium dat zich richt op uitdagende thema’s voor de actoren van de SSE
> het zich eigen maken van nieuwe concepten en vorming van de actoren over die concepten
• Een observatorium in het hart van het ecosysteem van de SSE door een vermeerdering van
connecties en partnerschappen in het grensoverschreidend grondgebied
• Een actief observatorium, waarnaar geluisterd wordt en dat gebruikt kan worden door:
- de burgers
- de actoren van de SSE (academische wereld & actoren op het terrein)
- de overheid
- de financiers
De organisatie van een instrument voor de observatie van de SSE in overleg met verschillende actoren
heeft tot doel een sociale en solidaire economie te ontwikkelen door:
> de SSE van vandaag en haar omgeving te kwalificeren
> de SSE tools te geven voor morgen door uitdagingen te identificeren en ze zich eigen te maken
> het begrip van de SSE te bevorderen door middel van de vulgarisatie en overdracht van expertise
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Projectleider en coördinator

Projectpartners

CAIPS

Geassocieerde projectpartners

Met de steun van

en

[

[

CONTACT

www.projetvisesproject.eu
contact@projetvisesproject.eu

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CRESS : 3-5 Rue Camille Guérin, 59 000 Lille
ConcertES : Place de l’Université 16/8, 1348 Louvain-la-Neuve
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