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Kanaal Z brengt dynamiek in de social profit sector onder 

de aandacht 
 
De social profit is in Vlaanderen een erg belangrijke sector. Er is een breed veld van spelers 
die voor maatschappelijke meerwaarde zorgen: ziekenhuizen, voorzieningen voor 
ouderenzorg, maatwerkbedrijven, thuiszorgorganisaties, kringloopwinkels, sociaal-culturele 
organisaties,... En er beweegt heel wat in deze sector: klantgerichte dienstverlening, 
professionalisering en innovatie zijn de ordewoorden voor ondernemingen in de social profit. 
Die evoluties belicht Kanaal Z vanaf woensdag 4 november in de nieuwe Z-Social Profit 
reeks. 
 
De social profit is niet alleen maatschappelijk maar ook economisch een belangrijke sector. 
Niet in het minst omwille van de tewerkstelling die ze biedt, ook aan mensen die 
laaggeschoold zijn of tot kansengroepen behoren. Op vele vlakken vormen social profit 
ondernemingen een welgekomen aanvulling op de privésector.  
 
In Z-Social Profit portretteert Kanaal Z een reeks organisaties en instellingen die vanuit een 
maatschappelijk engagement en duurzaam ondernemerschap werk maken van klantgerichte 
dienstverlening, professionalisering en innovatie. Zo tonen we onder meer hoe het HR-beleid 
in deze sector meer en meer vorm krijgt en op professionele leest wordt geschoeid. Hoe 
divers het dienstenpallet van een thuiszorgorganisatie is. Of hoe een maatwerkbedrijf kansen 
geeft aan mensen die niet onmiddellijk terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit.  
 
Z-Social Profit, vanaf woensdag 4 november wekelijks op Kanaal Z. Deze reeks loopt in 
samenwerking met Verso, de werkgeversorganisatie voor social profit ondernemingen in 
Vlaanderen.   
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en 
geld.  
Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks tot 579.000 kijkers en op weekbasis tot 2.150.000 
kijkers (bron CIM TV/Transfer/Arianna), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders 
van het land. 
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