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Energiebeleid beroert ons allen

Hernieuwbare energie is essentieel in de 
overgang naar een duurzaam energiesysteem. 
Het aandeel hernieuwbare energie moet sterk 
toenemen.
Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen 
drastisch te beperken en te anticiperen op 
de eindigheid van fossiele energiebronnen. 
Hernieuwbare energie kan ook een 
belangrijke motor zijn in de vergroening van 
de economie en zorgen voor een grotere 
energiebevoorradingszekerheid, competitieve 
prijzen en een meer stabiele en sociale toegang 
tot energie. Maar deze voordelen komen niet 
vanzelf. Ze zijn er ook niet altijd en overal. Veel 
hangt af van de vormgeving en uitvoering van 
het hernieuwbare energiebeleid. 

In Energie voor een groene economie hebben 
SERV-medewerkers informatie samengebracht 
en contouren geschetst voor een andere 
benadering van het hernieuwbare energiebeleid. 
Zo kan dit beleid een daadwerkelijk speerpunt 
worden in de vergroening van de economie en de 
overgang naar een duurzaam energiesysteem.

De studie levert voldoende stof op voor 
relevante maatschappelijke discussies en 
advies. De sociale partners nemen het debat op 
en willen Vlaanderen helpen op de weg naar een 
duurzamer energiebeleid.
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SERV HERNIEUWBARE ENERGIE

Grondig debat nodig over 
hernieuwbare energie   

Het SERV-secretariaat publiceerde in april 2011 het vuistdikke rapport Hernieuwbare 
energie (HE). Hiermee wil het secretariaat bouwstenen aanreiken voor de discussie 
over welk HE-beleid Vlaanderen moet voeren. De belangrijkste inzichten uit het rapport 
lees je in dit artikel.

Slim HE-beleid nodig

Als je in het nieuws iets hoort over 
hernieuwbare energiebronnen gaat 
het vaak over groene stroom uit 
windturbines en zonnepanelen. 
Hernieuwbare energie is echter veel 
meer dan wind- en zonne-energie. 
Hernieuwbare energiebronnen om-
vatten alle andere energiebronnen 
dan fossiele brandstoffen of kern-
energie die duurzaam ingezet 
worden zoals waterkracht, golven en 
getijden, biomassa en geothermische 
warmte.

Willen we tot een effectieve klimaat-
strategie komen en de transitie maken 
naar een duurzaam energiesysteem, 
dan is hernieuwbaar energiebeleid 
een belangrijke schakel. HE kan ook 
een belangrijke motor zijn in de 
vergroening van de economie, voor 
economische groei en nieuwe jobs. 
HE kan zorgen voor een versterking 
van de energiebevoorradingszeker-
heid, competitieve prijzen en een 
meer stabiele en sociale toegang 
tot energie. Daarvoor is een slim 
HE-beleid nodig.

 

         Hoe werkt het groene 
stroomcertificaten- 
systeem (GSC-systeem)?

         
         
Het Vlaamse groenestroomcertificatensysteem 
bestaat erin dat HE-producenten  groenestroom-
certificaten (GSC) ontvangen per eenheid (MWh) 
opgewekte elektriciteit. Daarnaast zijn leveran-
ciers van elektriciteit verplicht om voor een be-
paald aandeel (quotum) van hun leveringen GSC 
voor te leggen. Zij kunnen hieraan voldoen door 
zelf groene stroom te produceren of door GSC op 
de markt aan te kopen. Wanneer men de GSC niet 
kan opleggen, moet een boete betaald worden.

In theorie is dit systeem efficiënt omdat het toe-
laat een bepaalde hoeveelheid HE tegen een zo 
laag mogelijke productiekost te realiseren. Naast 
het handelsmechanisme voorziet het systeem 
ook een gegarandeerde minimumsteun voor 
sommige HE-technologieën. De hoogte van de mi-
nimumsteun per technologie is van groot belang. 
Als de steun te laag is, is er sprake van ondersub-
sidiëring en is het beleid ineffectief. Als de steun 
te hoog is, is er sprake van oversubsidiëring en is 
het beleid inefficiënt.

Het Vlaamse GSC-systeem werd sinds de intro-
ductie veelvuldig gewijzigd en aangevuld. Op tien 
jaar tijd gaat het om een kleine twintig wijzigings-
decreten en -besluiten. Het onzekere rechts-
klimaat deed groenestroomproducenten soms 
beslissen om geplande of uitgevoerde projecten 
stop te zetten.

55

SERV-rapport wil discussie voeden 

De SERV wil met zijn rapport over Hernieuwbare 
energie de discussie voeden. Het rapport is omvangrijk 
door de ambitie om zoveel mogelijk relevante informatie, 
feiten en cijfers te bundelen, maar vooral om het 
noodzakelijke brede perspectief te hanteren. Het HE-
beleid staat immers niet op zich. De wisselwerking 
met de rest van het energiesysteem en met andere 
technische, economische en maatschappelijke systemen 
is cruciaal.

Het SERV-secretariaat stelde het rapport samen. 
De SERV-werkgroep energie en milieu fungeerde als 
leescomité en klankbordgroep. VREG, VEA, VITO, en 
andere leverden informatie.

Nood aan stabiel systeem voor lange 
termijn effectiviteit

Uit het rapport blijkt dat de HE-doelstellingen  
wellicht gehaald worden. Blijvend succes is echter niet 
gegarandeerd. Bovendien is het onduidelijk aan welke 
beleidsinstrumenten deze resultaten kunnen worden 
toegeschreven. De meeste HE-investeringen genoten 
immers van meerdere ondersteuningsregelingen, 
op Vlaams en federaal niveau (certificatensysteem,  
ecologiesteun, belastingvermindering, investerings-
aftrek). De effectiviteit van een ondersteuningssysteem 
hangt ook sterk af van de mate waarin het zorgt voor 
zekerheid. Telkens weer ad hoc aanpassingen onder-
graven het investeringsklimaat en het vertrouwen in 
de overheid. Een bijkomend aandachtspunt bij 

relatieve quotasystemen (opgelegde % en geen  
absolute waarde) is dat er een verminderde stimulering 
ontstaat door energiebesparing.
 
Het is belangrijk om de stabiliteit te vergroten en de lange 
termijn effectiviteit van het ondersteuningssysteem te 
garanderen.

De duurste optie blijft  
‘niet kiezen en afwachten’ 

Kostenefficiëntie

Het GSC-systeem kost vandaag veel in verhouding 
tot wat het oplevert. Het systeem zorgt ervoor dat de 
relatief goedkope technologieën meer ondersteuning 
via het GSC krijgen dan ze nodig hebben. Dat leidt tot 
zogenaamde windfall profits. Bovendien ontbreekt in 
Vlaanderen goede marktwerking. Daardoor zijn de 
prijzen en de kosten van het systeem te hoog. 

De kosten stijgen exponentieel en het systeem legt 
grote lasten op de toekomstige elektriciteitsprijzen. 
Vooral de minimumsteun voor zonnepanelen  
(momenteel een dure technologie) neemt enorme 
proporties aan. Zonne-energie draagt voor 15% bij 
van de HE-productie maar neemt ondertussen 44% 
van de totale kosten voor zijn rekening. Bovendien 
dragen de extra windfall profits door de hogere  
certificatenprijs en de doorrekening van de boeteprijs 
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energie voor 
een groene 
economie

door de leveranciers bij tot hogere kosten. Ook de 
wijze waarop de integratie van HE in de netten  
gebeurt, zorgt voor oplopende kosten. Er zijn  
verschillende strategische keuzes voor de uitbouw 
van de netten met verschillende kosten. De duurste 
optie blijft echter ‘niet kiezen en afwachten’. Een lange-
termijnvisie en een strategische transitiepad zijn nood-
zakelijk voor een kostenefficiënt beleid. Het relatief 
goedkope potentieel van energiebesparing en groene 
warmte is onderbenut.
 
Het is belangrijk om de efficiëntie te verbeteren.

Secundaire baten

De gangbare redenering is dat de hoge kosten  
verbonden aan HE gerechtvaardigd worden door de 
secundaire baten zoals het klimaat, de werkgelegenheid 
en economisch groei of de bevoorradingszekerheid. 
Deze baten zijn echter niet altijd reëel. HE blijkt weinig 
toe te voegen aan de klimaatbaten gezien de CO2-
caps die al in werking zijn. Bovendien is HE een relatief 
dure klimaatmaatregel en verdient energiebesparing 
voorrang. Dat is in ieder geval een noodzakelijke 
voorwaarde voor een hoog aandeel HE in de energie-

voorziening (en
tot vier keer
goedkoper). 
De focus op zon-
nepanelen lijkt
niet gerechtvaar-
digd te kunnen 
worden door de 
baten ervan voor 

de economie en werkgelegenheid. Door de internationale 
leercurve en de massale import van de panelen is er 
een minimale marktcreatie. Qua werkgelegenheid 
gaat het voornamelijk over installateurs, een knel-
puntberoep. Het betreft dus een verschuiving van 
een knelpuntberoep en geen duurzame jobcreatie. 
In internationaal perspectief is Vlaanderen vandaag 
(in tegenstelling tot het verleden) geen koploper voor  
onderzoek en ontwikkeling over HE. Generieke 
knelpunten op het vlak van innovatiecapaciteit en de  
beperkte middelen voor O&O verklaren dit maar ge-
deeltelijk. De internationale concurrentie is bovendien 
niet mals. Een ander innovatiebeleid met een betere 
coördinatie met de beleidsdomeinen en inspelend op 
een langetermijnvisie en het Europese kader is nodig. 
 

 
 

 

HE speelt slechts een beperkte rol in de bevoor-
radingszekerheid. Het HE-aandeel blijft beperkt 
en bestaat voor een belangrijk deel uit biomassa 
die voornamelijk geïmporteerd wordt. Er is ver-
der weinig impact op de olieafhankelijkheid. Mo-
gelijks is er een potentiële verhoging van de 
gasafhankelijkheid op korte termijn (om het intermit-
tente karakter van vele HE-bronnen op te vangen). 

Het is belangrijk om de sociaaleconomische return te 
vergroten.

Bovendien is HE een relatief 
dure maatregel en verdient  

energiebesparing voorrang 

Nood aan sociaal draagvlak en 
systeemvisie

De huidige verdeling van kosten en baten hypothekeert 
het maatschappelijk draagvlak voor HE. De recente 
debatten over de verhoging van de distributienet-
tarieven ten gevolge van de subsidies voor zonne- 
panelen en het Mattheus-effect demonstreren dit. 
Ook rijst de vraag wie de kosten voor de netaanpas-
singen en netaansluitingen hoort te dragen. Het is 
belangrijk om de rechtvaardigheid te verbeteren. De 
ontwikkeling van HE botst ook op vele niet-financiële 
barrières zoals de inpassing in het net, het gebrek aan 
vaardigheden, de belemmerende vergunningen, etc.

Het is belangrijk om een globale analyse te maken en 
een gedeelde toekomstvisie op het energiesysteem 
te ontwikkelen waar alle beleidsdomeinen zich naar 
richten.

Langetermijnvisie energiesysteem

Het is belangrijk om eerst het debat over de doelstel-
lingen en de lange termijnvisie van het hernieuwbaar 
energiebeleid te voeren, en pas dan het debat ten 
gronde te voeren over het GSC-systeem of alternatieven. 
Finaal wijst het rapport op een behoefte aan een andere 
benadering van het (hernieuwbare) energiebeleid zodat 
dit beleid meer dan vandaag een daadwerkelijk speer-
punt kan worden in de vereiste vergroening van de 
economie en de transitie naar een duurzaam energie-
systeem.

Energiebeleid dat meer dan 
vandaag een daadwerkelijk 
speerpunt kan worden 

Verder verloop

Het rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door 
het dagelijks bestuur van de SERV als insteek voor 
een reeks debat- en feedbackmomenten in de aan-
loop naar een SERV-advies. Op basis van het rapport 
en van de feedback erop zal de SERV in een afzonder-
lijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van 
de sociale partners voor het toekomstige HE-beleid 
formuleren. 

Energie voor 
een groene economie

Gezien de omvang van het rapport werken 
we aan een gebruiksvriendelijke uitgave. 
Eind juni 2011 verschijnt het rapport 
Energie voor een groene economie in 
twee boekdelen bij uitgeverij Academia 
Press. 

Boekdeel 1 bundelt feiten, cijfers en 
informatie over het wat en waarom van 
hernieuwbare energie. Het is uitdrukkelijk 
niét enkel gericht op leken in de materie. 
Het richt zich ook op beleidsmakers en 
specialisten. De problematiek is immers 
veelzijdiger en complexer dan vaak 
wordt onderkend.

Boekdeel 2 beschrijft het hernieuwbare 
energiebeleid op de diverse niveaus: 
internationaal, Europees, federaal, 
Vlaams en lokaal. Telkens worden de 
belangrijkste beleidsstructuren, doel-
stellingen en beleidsmaatregelen en hun 
werking in de praktijk toegelicht. Daarna 
wordt het hernieuwbare energiebeleid 
geanalyseerd aan de hand van enkele 
traditionele beoordelingscriteria voor 
beleid waaronder effectiviteit, efficiëntie 
en rechtvaardigheid.

De inhoud van het rapport is nu al (in 
delen) te lezen op de website  
www.serv.be/hernieuwbare-energie

Het boek bestellen kan via  
www.academiapress.be
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SERV PEAK OIL

Peak Oil: 
de pomp loopt leeg   

Ondanks alle inspanningen voor hernieuwbare energie blijft de Vlaamse industrie sterk afhankelijk van 
olie. Al jaren woedt het debat over de eindigheid van olievoorraden. Daarom in dit SERVbericht aan-
dacht voor peak oil: het punt waar de productie van aardolie zijn maximum bereikt. Volgens de peak oil 
theorie zal de olieproductie na de piek snel dalen.

Optimisten en pessimisten

In de literatuur is er een stevig debat over peak oil 
tussen optimisten en pessimisten: 

De pessimisten zijn voornamelijk geologen en ster-
ke voorvechters van de peak oil theorie. Ze wijzen 
op de eindigheid van de olievoorraden die dalen bij 
elke bijkomende druppel die geconsumeerd wordt. 
Sinds de jaren tachtig consumeren we elke dag 
meer olie dan we dezelfde dag vinden. Ze beweren 
dat de piek zeer dichtbij of zelfs voorbij is en voor-
spellen het ineenstorten van de wereldeconomie. 
De optimisten zijn voornamelijk economen. Ze be-
schouwen reserves als een economisch gegeven en 
schaarste doet de waarde van die reserves stijgen. 
Bovendien zal schaarste de olieprijzen doen stijgen 
waardoor een stuk van de voorheen economisch 
niet-ontginbare voorraden worden omgezet in re-
serves. Zo hebben we dus alsmaar meer olie. Ze wij-
zen er verder op dat heel wat regio’s nog niet op 
mogelijke olievoorraden gescreend zijn.

Tijdperk van goedkope olie voorbij

Analyse leert dat de twee groepen meestal over ver-
schillende zaken spreken. De pessimisten hebben het 
over de conventionele eenvoudig winbare, goedkope 
olie, terwijl de oliedefinitie van de optimisten veel 
ruimer is. Hetzelfde geldt voor de reserves. De pes-
simisten hebben het over Ultimately Recoverable Re-
sources (URR), een vast gegeven, terwijl de optimisten 
de economisch winbare reserves bedoelen, een dyna-
misch gegeven in functie van prijzen en technologie. 
Ook de rol van de niet-conventionele bronnen,  zoals 
olie uit schalies, oliezanden, extra-zware olie, Coal to 
Liquids, Gas to Liquids, enz. krijgt een heel andere in-
vulling. De optimisten geloven sterk in marktkrachten 

en menen dat hoge olieprijzen de enige vereisten zijn 
om de voorraden niet-conventionele olie te ontginnen. 
De pessimisten menen dat de ontwikkeling van niet-
conventionele voorraden onmogelijk snel genoeg kan 
gebeuren om de snelle daling na de piek te compen-
seren. Bovendien wijzen zij op de milieuaspecten van 
deze ‘dirty alternatives’. Die hebben een veel grotere 
CO2 intensiteit en brengen heel wat andere milieus-
chade met zich mee. Daarenboven daalt de efficiëntie 
aanzienlijk vergeleken met de conventionele oliebron-
nen. Beide groepen zijn het erover eens dat het einde 
van het goedkope conventionele olietijdperk in zicht 
is en dat alternatieven nodig zijn om het deficit tus-
sen vraag en aanbod op te vangen. Door de stijgende 
oliedorst van de snel ontwikkelende landen wordt het 
opvullen van het deficit enkel uitdagender.

Belang van aardolie in België

Aardolie nam in 2008 41% van de Belgische primaire 
energievoorziening voor zijn rekening. Aardolie dient 
bovendien niet enkel als brandstof maar ook als pri-
maire grondstof in de chemie (bijv. plastiek). De Bel-
gische economie is zeer olieafhankelijk en kwetsbaar 
omdat al de olie uit het buitenland komt. De olievoor-
raden komen alsmaar meer in handen van politiek in-
stabiele landen (OPEC landen), terwijl de strijd om olie 
alsmaar harder wordt. De olieprijzen stijgen waardoor 
inflatie en zelfs recessies aangewakkerd worden. Als 
we het vervuilende en klimaatstorende karakter van 
aardolie ook in beschouwing nemen, zal de olieafhan-
kelijkheid zo snel mogelijk drastisch omlaag moeten. 
Het huidige hernieuwbare energiebeleid lijkt bovendien 
weinig impact te hebben op de olieafhankelijkheid van 
Vlaanderen (cf. SERV-rapport Hernieuwbare Energie). 
Een debat over de energiebevoorradingszekerheid en 
de olieafhankelijkheid van Vlaanderen dringt zich op.

Commissie Diversiteit ACTIELIJST ARBEIDSHANDICAP 

Nood aan jobs én ondersteuning voor 
personen met een arbeidshandicap

In 2010 had slechts 33,5% van de personen met een handicap of chronische ziekte 
werk. Dat is te weinig. Dat zijn er 9,2 procentpunt minder dan in 2007. Momen-
teel heeft 15% van de werkzoekenden een arbeidshandicap. In totaal gaat het over 
30.000 personen. Vlaanderen wil dat er elk jaar 5.000 personen met een arbeids-
handicap extra aan het werk gaan. Maar ook dat personen met een arbeidshandicap 
genoeg steun krijgen om aan het werk te blijven. Dat is nodig om de doelstelling uit 
het Pact 2020 te halen. Zonder extra inspanningen kan dit nooit lukken.

Voor de commissie Diversiteit zijn 
het verhogen van de werkzaam-
heidsgraad van personen met een 
arbeidshandicap en het realiseren 
van gelijke kansen en behandeling 
erg belangrijk. Daarom legt de com-
missie Diversiteit minister van Werk, 
Philippe Muyters, een lijst met ac-
ties voor. De minister had hiertoe 
opgeroepen naar aanleiding van de 
Vesoc-krachtlijnennota Evenredige
Arbeidsdeelname 2010. Dertien ac-
tieterreinen komen aan bod. Zeven 
acties zijn prioritair.

Zeven prioritaire acties

1. Maatwerk is nodig voor de toe-
leiding naar werk voor personen 
met een arbeidshandicap. VDAB 
en gespecialiseerde partners
moeten meer inzetten op (vol-
doende) kwaliteitsvolle trajecten 
en een betere afstemming met 
vacatures. Uitbouw van een ken-
nisnetwerk arbeidshandicap is 
belangrijk.

2. Maak ondersteunende maatrege-
len beter bekend en stem ze af 
op de noden. Concreet vraagt de 
commissie Diversiteit: 

 de volledige uitvoering van 
het communicatieplan van de 

VDAB over de ondersteunende maatregelen; 
 de stimulering van integratieprotocollen bij de 
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP);

  de aanpassing van de VOP voor zelfstandigen;
  de uitbreiding van de VOP voor personeelsleden, 
in lokale en provinciale besturen, die een handi-
cap of chronische ziekte verwerven;

 overleg over het evaluatie-instrument van de VOP.

3. Voorzie langdurige ondersteuning en begeleiding op 
de (reguliere) werkvloer voor personen met arbeids-
handicap.

4. Voorzie ondersteuning en begeleiding van volwas-
senen bij beroepsopleiding en bijscholing in de com-
petentiecentra van de VDAB, de Syntra en de centra 
voor volwassenenonderwijs (CVO).

5. Informeer over redelijke aanpassingen bij stages in 
overleg met de beroepssectoren en creëer een slui-
tend kader ter zake.

6. Promoot disability management (via handleidingen 
op maat van sectoren, centraal aanspreekpunt, ken-
nisdelen, opleidingen tot disability case manager).

7. Vermijd inactiviteitsvallen door het breed inzetten 
van een informatietool over de (financiële) gevolgen 
van het opnemen van een baan, door overleg over de 
knelpunten met de federale overheid en door bredere 
samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en RIZIV.

Je vindt de actielijst arbeidshandicap en de actielijst 
allochtonen op de website www.serv.be/diversiteit



SERV PACT 2020

     

Sociale partners bepalen 
vijf prioriteiten in Pact 2020

Op vraag van minister-president Peeters lijstte de SERV vijf thema’s op die volgens 
de sociale partners voorrang verdienen bij de uitvoering van het Pact 2020. Bij elk 
van de prioriteiten stelt de SERV ook actielijnen voor. Een efficiënt werkende overheid 
vormt de randvoorwaarde om de prioriteiten te realiseren. De SERV nodigt de Vlaamse 
Regering uit om binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) tot 
gedragen prioriteiten en acties te komen op weg naar de uitvoering van het Pact 2020. 
Worden andere thema’s dan opzij geschoven? Uiteraard niet. Alleen vinden de sociale 
partners deze vijf thema’s meer urgent dan de andere en verdienen ze in de eerste 
plaats onze aandacht. Een overzicht van de prioriteiten en hun belang.

Innovatie

Om te evolueren naar een competi-
tieve en duurzame economie moet 
Vlaanderen tegen 2020 uitgroeien 
tot een toonaangevende, innovatie-
gedreven kenniseconomie met een 
sterk ondernemerschap en een sterke 
internationale oriëntatie. De Vlaamse 
industrie en marktdiensten concentre-
ren zich op kennisintensieve goederen 
en diensten met een hoge toegevoeg-
de waarde. 

Innovatie is hiervoor een noodzake-
lijke prioritaire pijler. Volgens het Pact 
2020 moet Vlaanderen tegen 2014 
3% van zijn BBP aan innovatie be-
steden (Barcelonanorm). Een derde 
daarvan (1%-norm) moet komen uit 
publieke financiering. Dat is niet meer 
haalbaar. Daarom heeft de Vlaamse 
Regering de 1%-norm verlegd naar 
2020. Tegelijk voorziet ze extra-bud-
gettaire inspanningen om de 1%-norm 
te halen. Die kan een hefboom zijn om 
de 2%-norm voor private O&O-inves-
teringen te halen.

Ook de doelstelling om de omzet uit 
nieuwe of verbeterde producten te 
verdubbelen is lang niet gerealiseerd. 

Het aandeel innoverende bedrijven blijft stabiel. Vlaande-
ren blijft achterop voor kennisvalorisatie. 

Internationaal ondernemen

Ondanks de ambitie van het Pact 2020 verliest Vlaande-
ren globaal marktaandeel in snelgroeiende economieën 
en stabiliseert het aantrekken van buitenlandse investe-
ringsprojecten. 

Bij het stimuleren van de exportactiviteiten van Vlaamse 
bedrijven moet meer dan in het verleden aandacht gaan 
naar de opkomende markten. Het zijn immers precies 
deze markten die het meeste potentieel en opportuni-
teiten bieden op de lange termijn, eerder dan de mature 
markten. Om dit te realiseren moet de export zich meer 
richten op groeilanden en groeisectoren met hoge toege-
voegde waarde. 

De belangrijkste hefbomen liggen echter in de toename 
van het aantal exporterende ondernemingen en een ver-
dere internationale expansie van Vlaamse ondernemingen 
die al internationaal actief zijn.

Innovatie is een noodzakelijke, 
prioritaire pijler 
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Energiebeleid

Ten eerste moet de energievraag via efficiëntiewinsten 
beperkt worden. Een verbeterde energie-efficiëntie kan 
immers ook bijdragen tot een daling van de CO2-emissie. 

Ten tweede is het belangrijk om de productiecapaciteit 
voor elektriciteit uit te breiden, waarbij het aandeel uit 
hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-
krachtkoppeling aanzienlijk stijgt.

Ten derde moet het elektriciteitsnet worden omgevormd 
tot een internationaal, goed geïnterconnecteerd en slim 
net waarop decentrale productie-eenheden en nieuwe 
toepassingen kunnen worden gekoppeld. 

Uit de één-meting blijkt dat Vlaanderen een hoog energie-
verbruik heeft en voor de energiebevoorrading afhankelijk 
is van enkele grote verdelers voor de invoer en distributie.

De Vlaamse Regering 
heeft van de strijd tegen 
armoede een topprioriteit 
gemaakt 

Werkgelegenheid

Binnen de doelstellingen van het Pact 2020 met be-
trekking tot de arbeidsmarkt staan twee aspecten 
centraal: de verhoging van de werkzaamheidsgraad 
en de werkbaarheidsgraad (in het algemeen en voor 
de kansengroepen). Met andere woorden: meer men-
sen aan de slag in werkbare jobs en gemiddeld langere 
loopbanen.

De doelstelling over het terugdringen van het aantal 
kortgeschoolden en de ongekwalificeerde uitstroom is 

ook prioritair en staat vandaag nog zeer ver af van de 
doelstelling die het Pact 2020 vooropstelt.

Armoede

De Vlaamse Regering heeft van de strijd tegen armoede 
een topprioriteit gemaakt. Volgens het Pact 2020 mag in 
Vlaanderen niemand nog een inkomen onder de armoe-
derisicodrempel hebben in 2020. Uit de recente Vlaamse 
Armoedebarometer blijkt dat Vlaanderen het in het alge-
meen niet zo slecht doet in vergelijking met andere Euro-
pese landen. Het armoederisicopercentage blijft hangen 
op 11,8 procent (2009). Bij de personen ouder dan 65 jaar 
haalt Vlaanderen een armoederisico van 23%. 

De absolute cijfers blijven zorgwekkend. In Vlaanderen 
werden in 2009 nog 725.000 mensen, of 1 op de 8 Vlamin-
gen geconfronteerd met een risico op armoede. Gezinnen 
met kinderen waar niemand werkt (72%), niet-EU-burgers 
(46%), en eenoudergezinnen (28 %) worden het zwaarst 
getroffen. Bij niet-EU-burgers ligt de armoedegraad vier 
keer hoger dan bij EU-burgers. Bij de werkenden bevindt 
4% zich onder de armoederisicodrempel, bij de werklozen 
loopt dit aandeel op tot 23 %. Op gezinsniveau blijkt dat 
14,2% van de gezinnen (370.000 in aantal) de EU-armoe-
degrens niet haalt.

De cijfers voor kinderarmoede zijn nog schrijnender. 
In 1997 werd 4 procent van de kinderen geboren in een 
kansarm gezin. In 2009 is dat cijfer verdubbeld naar 8,3 
procent. Dat betekent dat het streefcijfer van 3,8 procent 
geboorten in kansarme gezinnen verder weg is dan ooit.

Om de doelstelling van het Pact 2020 te benaderen, laat 
staan te realiseren (725.000 personen boven de armoe-
degrens krijgen) is een intensieve en gecoördineerde aan-
pak nodig.

Je vindt het advies Pact 2020: 
Prioriteiten in uitvoering op www.serv.be
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Kijken 
over het muurtje

Tuomo Alasoini

Zijn goede praktijken van sociale innovatie in Nederland, Finland en de UK bruik-
baar in Vlaanderen? 

In 2010 bracht de Stichting Innovatie & Arbeid een bezoek aan het NCSI in Nederland 
en TEKES in Finland. In januari 2011 bezochten we Peter Totterdill in Engeland. We 
gingen kijken hoe hij forumtheater gebruikt in organisatieveranderingen. 
Op 26 en 27 mei 2011 hebben we de goede praktijken uit het buitenland voorgelegd 
aan de Vlaamse stakeholders (sociale partners, beleid, academici, adviseurs en 
organisaties) tijdens peer reviews. Samen met de stakeholders gingen we na welke 
elementen bruikbaar zijn of een toegevoegde waarde kunnen hebben in Vlaanderen. 

Forumtheater in 
veranderingsprojecten UK

Betrokken werknemers zijn cruci-
aal. Betrokkenheid ontstaat wan-
neer werknemers worden aange-
moedigd en gefaciliteerd om hun 
kennis, kunde en creativiteit vol-
ledig in te zetten. Organisaties vin-
den dat vaak moeilijk. Professor 
Peter Totterdill (UKWON) stelde 
op het congres van Flanders Sy-
nergy op 18 mei 2011 de werkvorm 
Forumtheater voor. Samen met het 
Vlaamse improvisatietheatergezel-

schap Inspinazie liet hij de deelne-
mers ervaren hoe deze werkvorm 
participatie en betrokkenheid van 
medewerkers kan realiseren. De 
deelnemers aan het congres rea-
geerden erg positief op de voorstel-
ling en hun betrokkenheid daar in.    

Participatie en betrokken-
heid van medewerkers  
realiseren

Claudio Zettel en Peter Totterdill

Sociale innovatie in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) 
is een netwerkorganisatie die samen met kennisinstel-
lingen, sociale partners, bedrijven en adviesbureaus so-
ciale innovatie in Nederland stimuleert. Hiervoor or-
ganiseert het NCSI talrijke acties: crowdsourcing, de 
Concurrentie en Innovatie Monitor, werknemer 2.0, de 
Talent Toolkit, Destination Innovatie, een definitie- en 
argumentenkaart rond sociale innovatie, … enzovoort. 
Tijdens de peer review bekeken we samen met Ton de 
Korte en Martine Maes van het NCSI hoe ze een sensibi-
lisatietraject aanpakken. Wat zijn de voor- en nadelen? 
Welk effect heeft dit in Nederland? Kan je dat meten? 
Opvolgen?

Anders overleggen over sociale innovatie: 
Cao-Wasstraat

De Cao-Wasstraat is een programma voor cao-onder-
handelaars om vanuit een gemeenschappelijke visie 
tot een ruimtegevende cao en werkpraktijk te komen. 
Voorafgaand aan het “wassen” van de cao overlegt 
het NCSI met de cao-onderhandelaars om een pro-
gramma op maat samen te stellen en draagvlak te 
organiseren. De cao-onderhandelaars worden tijdens 
het programma begeleid door twee ervaren proces-
begeleiders. In de workshop werd een succesvol Cao-
Wasstraat-traject voorgesteld, maar zagen we ook 
een voorbeeld van een sector waar het niet helemaal 
lukte.

Sociale innovatie via Learning Networks 
Finland

In het voorjaar 2011 verscheen Linking research and 
practice van Tuomo Alasoini, Maarit Lahtonen, Nuppu 

Rouhiainen en Petteri Halme. In dit boek onderzoeken 
de medewerkers van Tykes hoe je resultaten van projec-
ten kan dissemineren. Dit blijft immers moeilijk. Mis-
schien zijn lerende netwerken hiervoor een oplossing?
De onderzoekers van Tykes vertelden in de workshop 
hoe ze netwerken samen stellen, hoe de werking ver-
loopt, wat succesfactoren zijn en hoe zij vanuit Tykes 
de netwerken ondersteunen.

Resultaten innovatieproject in kaart brengen

Tykes gebruikt in de begeleiding van projecten/net-
werken een korte vragenlijst bij de start van een tra-
ject (voor werknemersafgevaardigde én afgevaardig-
de management) en op het einde van het project. In 
de vragenlijst ligt de klemtoon op productiviteit én 
kwaliteit van de arbeid. Tijdens de workshop werden 
de resultaten van het gebruik van deze vragenlijsten 
voorgesteld. 

De resultaten van de peer reviews werden vrijdagna-
middag becommentarieerd en aangevuld met eigen 
ervaringen op het vlak van disseminatie door Claudio 
Zettel (Dtl), Werner Wobbe (EC) en Hans Preinfalk 
(AKÖ).

Nieuwsflits 
Tweede Congres Flanders Synergy

Op 18 mei vond het tweede congres van Flanders Sy-
nergy plaats. Hendrik Delagrange van de Stichting In-
novatie & Arbeid leidde de workshop “Innovatieve ar-
beidsorganisatie, ook voor KMO’s” in. Hij stelde een 
aantal resultaten voor van de IOA-enquête bij de Vlaam-
se gazellen. Meer informatie op www.serv.be/stichting

Instituut Samenleving en Technologie

Onlangs werden twee nieuwe SERV-vertegenwoordigers 
benoemd in de Raad van Bestuur van het Instituut Sa-
menleving en Technologie (IST): Peter Van Humbeeck 
(medewerker SERV-studiedienst) en Ria Bourdeaud’hui 
(wetenschappelijk medewerkster Stichting Innovatie & 
Arbeid). IST is een onafhankelijke en autonome instel-
ling verbonden aan het Vlaams Parlement. Het instituut 
onderzoekt de maatschappelijke aspecten van weten-
schappelijke en technologische ontwikkelingen.

Start onderzoek Geweld door derden

Het onderzoek “Geweld door derden” is sinds kort van 
start gegaan. Voor vragen of inlichtingen kan je terecht 
bij Leen Baisier (02/20.90.169, lbaisier@serv.be).

Recente publicaties werkbaarheidsmonitor

De voorbije maanden bracht de Stichting publicaties 
uit op basis van de metingen van de werkbaarheids-
graad begin 2010, zowel bij loontrekkenden als zelf-
standige ondernemers. Zo werden een aantal sector-
profielen werkbaar werk gepubliceerd. De volledige 
lijst vind je terug op www.werkbaarwerk.be

ESF-project Werken aan werkbaar werk

In het verlengde van het eigen project Toolkit werkbaar 
werk diende de Stichting een projectaanvraag in bij het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Recent werd deze aan-
vraag goedgekeurd. Het nieuwe project Werken aan 
werkbaar werk loopt van 1 april 2011 tot 31 maart 2014 
en wil rond deze thematiek tools aanreiken. Ook is het 
de bedoeling de data van de werkbaarheidsmonitor 
toegankelijk te maken.
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Hoe innovatief zijn 
Vlaamse bedrijven?

Om de drie jaar organiseert de Stichting Innovatie & Arbeid een telefonische enquête 
bij personeelsverantwoordelijken en zaakvoerders over Innovatie, Organisatie en Ar-
beid (IOA, vroeger TOA). Nog meer dan vroeger ligt de focus op de vraag of en in wel-
ke mate nieuwe innovatie-, organisatie- of arbeidsconcepten worden toegepast in de 
Vlaamse economie. De eerste resultaten van de IOA-enquête 2011 zijn intussen bekend. 
In dit artikel gaan we in op de ICO 2020, het innovatiecijfer en enkele resultaten van 
de Gazellen.

Ruim één op drie ondernemingen 
en organisaties voeren een  
strategisch competentiebeleid 

ICO 2020 of strategisch 
competentiebeleid 

De ICO 2020 (Indicator Competen-
tiegerichte Ondernemingen en orga-
nisaties) is de opvolger van de ICO. 
Beide scores zijn niet vergelijkbaar. 
Het Pact 2020 formuleert als doel-
stelling dat in 2020 meer bedrijven 
een strategisch competentiebeleid 
voeren. De vorderingen van deze 
doelstelling worden gemeten via de 

ICO 2020. De ICO 2020 wordt enkel 
berekend voor bedrijven en orga-
nisaties met minstens tien werk-
nemers (N=1405). De ICO 2020 is 
gebaseerd op dertien criteria die 
tot een score van vijftien punten 
kunnen leiden. De competentiege-
richte ondernemingen en organisa-
ties halen minstens de helft van de 
score of acht op vijftien. De criteria 
hebben betrekking op opleiding, 
de inzet van competentieprofielen, 
loopbaanontwikkeling, werkover-
leg, eigen personeel benutten bij 

innovatie en kwaliteitsverbetering, teamwerk, job- 
rotatie en taakroulatie, strategische partnerschappen 
en samenwerkingsverbanden. 
De ICO 2020 score is 37,6%. Dit betekent dat in 2010 
ruim één op drie ondernemingen en organisaties een 
strategisch competentiebeleid voeren. Grootte en sec-
tor spelen een rol: organisaties met 200 of meer werk-
nemers (63,8%) en OOSP-organisaties (52%) halen 
hogere scores. 

Product- of dienstinnovatiecijfer

Het Pact 2020 stelt voor innovatie een verdubbeling van 
de omzet uit nieuwe of verbeterde producten en diensten 
(periode 2007-2020) als doel voorop. Deze doelstelling 
wordt gemeten via het product- of dienstinnovatiecijfer. 
Het wordt enkel berekend voor de bedrijven uit de privé-
sector met minstens tien werknemers (N=965).
Het innovatiecijfer voor de editie 2011 is 10,9%. Dit bete-
kent dat bij de ondernemingen met minstens tien werk-
nemers gemiddeld 10,9% van de omzet voortvloeit uit 
nieuwe of verbeterde producten of diensten. Sector of be-
drijfsgrootte maken geen significant verschil. Sinds enkele 
jaren daalt het innovatiecijfer. In 2004 bedroeg het nog 
18,6% en in 2007 16,8%. Er is een significante daling van 
5,9 procentpunt tegenover de laatste TOA-meting.

Trends-Gazellen: jonger, kleiner, innovatiever?

Trends-Magazine definieert de Gazellen als bedrijven 
en organisaties die in een relatief korte tijdspanne sterk 
groeien. Deze groei wordt gemeten door de evolutie in 

omzet, personeelstoename en cash flow in de voorbije 
vier jaar. Gazellen worden jaarlijks aangeduid met een 
rangschikking per provincie. Alle Trends-Gazellen 2010 
zitten in de steekproef. Met een respons van 58% levert 
dat 525 volledige vragenlijsten op.
Uit de vergelijking met een controlegroep blijkt dat 
Trends-Gazellen vaker dan gemiddeld deel uitmaken van 
een groep, al dan niet met een internationaal karakter. 
Zijn Trends-Gazellen innovatiever? Trends-Gazellen 
brachten in de afgelopen twee jaar vaker dan vergelijkba-
re bedrijven (die geen Trends-Gazelle zijn) nieuwe of sterk 
verbeterde producten of diensten op de markt. Uit de IOA-
enquête kunnen we niet concluderen dat Trends-Gazellen 
meer inzetten op technologische innovaties zoals auto-
matisering en informatisering. Wel blijkt dat zij innovatie-
ver zijn op het vlak van de organisatiestructuur, de manier 
van werken en het personeelsbeleid. Samenwerkingsver-
banden zijn erg belangrijk: Trends-Gazellen werken vaker 

samen met hogescholen en universiteiten en met consul-
tants en bedrijfsadviseurs. Werknemers worden vaker be-
trokken in kwaliteitskringen. Teamwerk scoort beduidend 
hoger en eenvoudig gestandaardiseerd werk komt minder 
vaak voor. Trends-Gazellen hebben meer aandacht voor 
opleiding en loopbaanontwikkeling. Dit uit zich in hogere 
scores voor formele cursussen en opleidingen, on-the-
job-training, competentieprofielen en jaarlijkse formele 
beoordelings- en functioneringsgesprekken.
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Wel blijkt dat zij innovatiever 
zijn op het vlak van de 
organisatiestructuur, de 
manier van werken en het 
personeelsbeleid.  

Methodologie  
IOA-enquête &  
Trends-Gazellen

De IOA-enquête is een driejaarlijkse, telefonische 
enquête bij een representatieve steekproef van 
ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen 
en Nederlandstalig Brussel. Het gaat om bedrij-
ven en organisaties met minstens één werkne-
mer. Alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de 
overheid en de social profit (OOSP) komen aan 
bod. De respondenten zijn de personeelsverant-
woordelijken of zaakvoerders. De vragenlijst is 
volledig gesloten. In 2011 duurden de interviews 
gemiddeld negentien minuten. De netto respons 
is 58%. De steekproeven zijn gestratificeerd 
naar grootte en sectorcluster. Er wordt voor elke 
editie een nieuwe steekproef getrokken. 

Het onderzoek naar de groei en organisatie 
van Trends-Gazellen bestaat uit vier delen. Een 
literatuurstudie en statistische analyse op de 
Trends-Gazellen 2003-2009 wordt aangevuld 
met tien cases uit de privésector en een telefo-
nische bevraging van de Trends-Gazellen. Daar-
voor werd aan de IOA-steekproef de populatie 
van Trends-Gazellen van 2010 toegevoegd.

De IOA-resultaten vormen de basis voor een aantal 
themadossiers (o.a. over innovatie, teamwerk,  
samenwerkingsverbanden enz.) die in de loop van 
2011 verschijnen. Het cijfermateriaal van de ICO 
2020 en het Product- of dienstinnovatiecijfer staat in 
één informatiedossier. Tot slot wordt aan de Trends-
Gazellen een afzonderlijk informatiedossier gewijd. 

Meer informatie: 
Sandra Hellings (02/20.90.166; shellings@serv.be) 
en Hendrik Delagrange (02/20.90.167; 
hdelagrange@serv.be)
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SERV RUIMTELIJKE ECONOMIE

Ides Nicaise, coördinator Steunpunt 
Studie- en Schoolloopbanen (HIVA)

Ruime consultatie voor 
procesnota ruimtelijke economie 

Het SERV-advies over de procesnota ruimtelijke economie kwam op een bijzondere 
manier tot stand. Op vraag van minister-president Peeters consulteerde de SERV in de 
voorbereidingsfase van het advies verschillende belanghebbende partijen. Dat maakt 
het voor de minister-president mogelijk zijn beleidsvisie over het bedrijfshuisvestings-
beleid goed af te toetsen op haar strategische hoofdlijnen, concepten en instrumenten 
vooraleer het kaderdecreet definitief vorm krijgt.

Kaderdecreet ruimtelijke 
economie 

In het Vlaamse regeerakkoord 2009-
2014 werd de uitwerking van een
kaderdecreet ruimtelijke economie
opgenomen. Dat moet een coherent 
en samenhangend ruimtelijk-econo-
misch beleid mogelijk maken. Het ka-
derdecreet zal de basis vormen voor 
twee zaken: de sectorale inbreng
vanuit het beleidsdomein economie 
in de ruimtelijke planningsprocessen 
en de invulling van de bestemde be-
drijventerreinen.

In de procesnota komen drie strate-
gische doelstellingen aan bod:

 voldoende geschikte bedrijfshuis-
vestingsmogelijkheden voorzien in 
lijn met de economische ambities 
van Vlaanderen;

 een hogere versnelling en grotere 
doelmatigheid van het ontwikke-
lingsproces van bedrijventerreinen 
mogelijk maken;

 zorgvuldig ruimtegebruik bewerk-
stelligen en de levensduur van be-
drijventerreinen verlengen.

 
 

 

Het SERV-advies Procesnota ruimte-
lijke economie en de insteken van de 
stakeholders vind je op www.serv.be

Aandachtspunten 

De SERV wijst in zijn advies op essentiële aandachts-
punten:

 de vroege en ruime consultatieronde is positief en van 
belang voor de versterking van het maatschappelijk 
draagvlak van de beleidsvisie;

 de huidige consultatieronde is slechts het vertrekpunt 
van een stapsgewijs permanent consultatieproces

 het proces moet finaal en op korte termijn leiden tot 
een effectieve inbreng van de sector economie in de 
ruimtelijke ordening;

 ruimtelijke economie vergt een integrale benadering 
vanuit een lange termijnvisie op de sociaaleconomi-
sche ontwikkeling van Vlaanderen;

 er is afstemming vereist met andere lopende beleids-
processen zoals de interne staatshervorming en het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;

 de beleidsvisie moet vertrekken van een heldere, we-
tenschappelijk onderbouwde probleemstelling op ba-
sis van accurate en gevalideerde gegevens;

 een efficiënt databasebeheer- en monitoringsysteem 
van vraag en aanbod is een absolute must op korte 
termijn;

 op basis van onderbouwde sectorale ruimtebehoeften 
kan een volwaardig partnerschapsmodel met de sec-
tor ruimtelijke ordening worden opgezet;

 er is nood aan een koppeling van ruimtelijk-econo-
misch beleid met een locatie- en mobiliteitsbeleid.

In een tweede onderdeel van het advies gaat de SERV 
nader in op de concepten, tools en instrumenten die per 
strategische beleidsdoelstelling worden voorgesteld. 

SERV DOORGROEI ONDERNEMINGEN

Groeiende ondernemingen
in Vlaanderen houden

  

Vlaanderen telt heel wat filialen van buitenlandse multinationals. Daarnaast telt Vlaanderen vandaag weinig 
ondernemingen die uitgegroeid zijn tot wereldspelers. Daarom is de binnenlandse en internationale door-
groei van Vlaamse ondernemingen met behoud van hun beslissingscentrum hier te lande van groot belang. 
Dat betekent niet dat buitenlandse ondernemingen en investeringen minder belangrijk zijn, maar een eco-
nomie die volledig door buitenlandse bedrijven wordt gedomineerd, zal op termijn minder krachtig groeien.

Kansen creëren via beleid

De SERV gaat na 
hoe en of beleids-
instrumenten mo-
gelijkheden geven 
aan ondernemingen 
om door te groeien. 
Ook wordt nage-
dacht over beleids-
initiatieven gericht 
op een stabiele
groeifinanciering 
voor doorgroei-

kandidaten, zowel op korte als op langere termijn, en 
op het ondersteunen van ondernemingen bij tijdelijke 
moeilijkheden. Immers, het realiseren van het door-
groeipotentieel van een onderneming vraagt bijna altijd 
aanzienlijke investeringen. Slechts zelden kan dit met 
middelen uit de gewone bedrijfsvoering. Dat maakt de 
doorgroeionderneming afhankelijk van de externe ka-
pitaalverschaffer, aangezien de kapitaalverschaffer de 
voorwaarden voor kapitaalinbreng bepaalt. Vooral aan 
kapitaalinvesteringen met een lange termijninvalshoek 
zijn belangrijk voor doorgroeiondernemingen.

 

Minderheidskapitaal

Nog een hinderpaal voor doorgroeiondernemingen
zijn de beperkte mogelijkheden om met een minder-
heid van het kapitaal toch het ondernemingsbeleid te 
sturen, zodat voldoende extern kapitaal aangetrokken 
kan worden. Er is nood aan een aanpak die lange ter-
mijnaandeelhouderschap eenvoudiger maakt en beloont 
(en korte termijndenken tegen gaat). Verschillende vor-

 

men van minderheidscontrole zijn mogelijk, bijvoorbeeld 
meervoudig stemrecht (bijkomende stemrechten voor 
aandeelhouders reeds lang aanwezig in onderneming; 
oorspronkelijke eigenaars hebben bijkomende stemrech-
ten; bevoorrechte aandelen).

Overnamewetgeving

Ook de overnamewetgeving (zowel binnen de familie als 
door derden) kent vandaag beperkingen die de actie-
radius van doorgroeiondernemingen inperken. Het lijkt 
relevant om potentiële overnamekandidaten in contact 
te brengen met potentiële kopers. Het aantrekken van 
managementtalent uit het buitenland (en vooral Belgen 
met managementervaring in buitenlandse multinatio-
nals) kan daarbij een positieve rol spelen. 

Wat is een doorgroei-
onderneming?  

Een doorgroeionderneming is een onderneming met een be-
langrijk marktpotentieel in het vooruitzicht. Dat potentieel 
kan vele vormen aannemen en van technologische, innova-
tieve of commerciële aard zijn. Een doorgroeionderneming 
kan zowel een kleine innovatieve KMO zijn als een onder-
neming met meer dan 500 werknemers. Niet de grootte of 
bedrijfstak is van belang, wel het doorgroeipotentieel.

De internationale doorgroei van binnenlandse ondernemin-
gen is niet alleen belangrijk voor de economische uitstra-
ling in Vlaanderen, maar bevordert ook het behoud en de 
ontwikkeling in eigen regio van strategische ondernemers-
vaardigheden (competenties, kennis, innovatievermogen), 
van economische bedrijvigheid inclusief directe en indirecte 
werkgelegenheid, en van een solide sociale dialoog.
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Vlaamse Havencommissie VLAAMSE HAVENDAG

Verruim je kijk op de haven
Havens zijn belangrijk, dat beseffen we allemaal wel. Toch hebben velen onder ons 
een beeld van havens dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. Wist je bijvoor-
beeld dat er bijna een kwart miljoen mensen in of voor de Vlaamse havens werken? 
De havens creëren een toegevoegde waarde van ruim 27,5 miljard euro per jaar, 
waardoor ze een belangrijke pijler van onze welvaart zijn. Om het grote publiek ken-
nis te laten maken met de activiteiten in de havens en de mensen die er werken, 
organiseren de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge op 25 juni 2011 
de tweede Vlaamse Havendag.

Kom op zaterdag 25 juni naar de Vlaamse Havendag en ontdek wat er écht 
reilt en zeilt in onze vier Vlaamse havens. De havens van Antwerpen, Gent, 
Oostende en Zeebrugge heten je welkom! Surf naar vlaamsehavendag.be 
voor het volledige programma van de Vlaamse Havendag.

Is dit jouw beeld
van de haven?

Verruim je kijk tijdens
de Vlaamse Havendag op 25 juni. 
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Vertekend beeld van  
de mens in de haven

Zijn al de mensen die in de haven 
werken stoere zeebonken zoals op 
de foto? Of toch niet? 
Havens werden vroeger vaak be-
schouwd als een gesloten gemeen-
schap waarin openheid naar de bui-
tenwereld eerder werd vermeden 
dan nagestreefd en waarin weinig 
belang werd gehecht aan maat-
schappelijke waarden. We zijn er ons 
wel van bewust dat dit geëvolueerd 
is, maar we blijven toch een zeker 

wantrouwen hebben tegenover het 
havenmilieu. Daarom is dat verte-
kende beeld het startpunt van de 
overkoepelende campagne om de 
tweede Vlaamse Havendag op  
zaterdag 25 juni 2011 aan het 
grote publiek bekend te maken. Op 
de affiche staat een man die een 
heleboel cliché-elementen in één 
beeld verenigt. Als je niet met de 
havens vertrouwd bent, is er zeker 
kans dat je deze man in gedachten 
hebt als het over havens gaat.

 

Centraal thema is deze keer 
de mens in de haven  

Verruim je kijk op de haven

Om het grote publiek de gelegenheid te geven om dat 
beeld bij te stellen, organiseren de Vlaamse havens op 
zaterdag 25 juni 2011 voor de tweede keer de Vlaamse 
Havendag. Het thema is: Is dit jouw beeld van de haven? 
Verruim je kijk tijdens de Vlaamse Havendag. Centraal 
thema is deze keer de mens in de haven. Het grote pu-
bliek kan kennismaken met een hele reeks interessante 
havenactiviteiten en de mensen die er werken. 

Eén thema, verschillende havenaccenten

De Vlaamse havens zijn in internationaal verband niet 
van de minste. Vlaanderen beschikt over de tweede 
grootste haven van Europa op het vlak van totale  
trafiek. Ook op het vlak van de snelheid in de container-
behandeling, de zeer grote opslagcapaciteit, de overslag 

van staal, de chemische industrie, de niet-begeleide 
roroschepen, de behandeling van nieuwe auto’s, de be-
handeling van gas en een hele reeks andere goederen 
behoren de Vlaamse havens tot de Europese top. De 
havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende 
dragen elk op hun manier bij tot deze troeven. 
De verscheidenheid binnen de Vlaamse havens laat 
toe om vanuit hetzelfde thema elk een eigen accent te 
leggen in het aanbod aan activiteiten op de Vlaamse 
Havendag. Het programma per haven kan je raadplegen 
op www.vlaamsehavendag.be. Je vindt er meer details 
over wie je kunt bezoeken, of je moet inschrijven of niet 
en waar je moet zijn. Zo kan je kennis maken met een 
boeienchecker, een konijnenvanger, een sluiswachter 

of een autotester. Of je komt tijdens een bezoekje alles 
te weten over een containerterminal, een loodsboot, 
een verkeerstoren, een vismijn of een windmolen-
constructie. Honderden bedrijven zetten hun deuren 
open, de overheidsdiensten laten in hun (zee)kaarten 
kijken en de havenbesturen organiseren tal van rand-
activiteiten.

De havens zetten de vele 
boeiende jobs op 25 juni 2011 
in de kijker  

Ruim aanbod van jobs in de haven

Eén op de tien jobs in Vlaanderen heeft rechtstreeks 
of onrechtstreeks iets met de havens te maken. Daar-
om richten de havens zich op deze Vlaamse Havendag 
niet alleen tot het grote publiek, maar ook tot poten-
tiële werknemers. De havens zetten de vele boeiende 
jobs op 25 juni 2011 in de kijker. De vraag is groot, want 
veel van deze openstaande jobs geraken op dit ogen-
blik moeilijk ingevuld.

Allen daarheen

Interesse voor deze Vlaamse Havendag? Stippel dan 
op voorhand je route uit in één of meerdere havens. 
Wat er allemaal te doen, te leren en te beleven is, 
lees je in de programmakrant of via de website 
www.vlaamsehavendag.be. 

 Kom naar de Vlaamse Havendag op 25 juni 
 en verruim je kijk op de haven
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De juiste stoel.be  
met plezier werken na 50

In het akkoord Samen op de bres voor 50+ kwamen de Vlaamse overheid en de soci-
ale partners onder andere overeen om een sensibiliseringscampagne en hulpbox uit 
te werken om 50-plussers langer aan de slag te houden. In juni ging de campagne, 
gericht op werkgevers én werknemers van start.

Vergrijzing is een feit

Volgens ramingen zullen er de vol-
gende jaren 95.000 mensen jaar-
lijks nodig zijn om de vervanging 
van gepensioneerden of nieuw 
gecreëerde jobs in te vullen. Dit is 
27% méér dan de voorbije vijf jaar. 
Het is echter onzeker of al die jobs 
ingevuld kunnen worden want er 
verlaten binnenkort meer ouderen 
de arbeidsmarkt dan dat er jonge-
ren beschikbaar zijn om hen te ver-
vangen. 

Werkgevers hebben er alle 
belang bij

Door de krapte op de arbeidsmarkt 
moeten alle mogelijke talenten in-
gezet worden en wordt het steeds 
lonender om oudere werknemers te 
ondersteunen om langer te blijven 
werken. Werkgevers zullen moeten 
een ouder doelpubliek aanspreken 
om vacatures ingevuld te krijgen.

Werknemers moeten zich 
goed voelen

Als we willen dat werknemers ge-
middeld langer aan de slag blijven 
dan moeten ze op een werkplek 
zitten waar ze zich goed voelen, ze 
hun competenties kunnen gebrui-
ken en kunnen leren. Werknemers 

blijven vandaag dikwijls te lang in een job zitten die 
te zwaar is of waarop men uitgekeken is. Dan is het 
belangrijk de loopbaan in eigen handen te nemen en 
bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging te zoeken. 

dejuistestoel.be 
wijst de weg naar 
toekomstgericht 
personeelsbeleid

tips en info • links naar interessante websites • nuttige adressen

Herman, eigenaar bouwbedrijf

50-plussers hebben 
tonnen ervaring. 
En daar kan ik 
echt op bouwen.

Ik probeer elke 
werknemer op 
de juiste stoel 
te zetten. 
Anders 
vallen 
ze af.
Elrike, bedrijfsleidster

Vijftigplussers op de juiste 

stoel bieden een bedrijf 

een heleboel voordelen: 

hun ervaring, vakkennis 

en efficiëntie zorgen er 

namelijk voor dat je sterk 

staat voor de toekomst. 

En daarom is er nu

dejuistestoel.be, boordevol 

links naar interessante 

websites, adressen en een 

heleboel tips en info. 

Tip één: ga nu even achter 

je computer zitten. 

dejuistestoel.be wijst de weg naar toekomstgericht personeelsbeleid 

Ik doe deze job 
al meer dan 20 
jaar, en blijf er 
met veel 
plezier 
energie 
insteken.
Jef, elektricien, 55 jaar

Ook na je vijftigste wil 

je een job die je ligt. Een 

plek waar je je goed voelt, 

en waar je je ervaring 

kan delen met je collega’s. 

dejuistestoel.be wijst je de 

weg naar die plek. Met 

links naar interessante 

websites, adressen en een 

heleboel tips en info.

Met plezier blijven werken na 50 begint bij dejuistestoel.be

Ik zit al 18 
jaar met 
plezier 
aan de 
kassa. 
Dus ga 
ik zelf 
nog lang 
niet lopen.
Leen, kassierster, 50 jaar

Ook na je vijftigste wil 

je een job die je ligt. Een 

plek waar je je goed voelt, 

en waar je je ervaring 

kan delen met je collega’s. 

dejuistestoel.be wijst je de 

weg naar die plek. Met 

links naar interessante 

websites, adressen en een 

heleboel tips en info.

Met plezier blijven werken na 50 begint bij dejuistestoel.be

Op de website www.dejuistestoel.be vinden 
werknemers en werkgevers tools en tips die 
langere carrières haalbaar maken.

Surf nu naar
dejuistestoel.be

en maak kans op een 
droomjob voor 1 dag

Ook na je vijftigste wil je een job die je ligt. Een 
plek waar je je goed voelt, en waar je je ervaring 
kan delen met je collega’s. dejuistestoel.be wijst je 
de weg naar die plek. Met links naar interessante 
websites, adressen en een heleboel tips en info. 
En een wedstrijd waarmee je een dag in een 
andere job en op een andere stoel kruipt.

Met plezier blijven werken na 50 begint bij dejuistestoel.be
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MORA WITBOEK TRANSPORT

  Mobiliteitsraad debatteert 
met Europarlementairen over 

Witboek Transport
Op 28 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie het Witboek Stappenplan voor 
een interne Europese vervoersruimte - werken aan een concurrerend en zuinig ver-
voerssysteem. Het Witboek bevat de Europese strategie voor een concurrerend ver-
voersysteem tegen 2050. Dat zal de mobiliteit vergroten, hinderpalen op belangrijke 
domeinen doen verdwijnen en groei en werkgelegenheid stimuleren. Het Witboek zal 
het kader vormen voor het toekomstige mobiliteitsbeleid van de lidstaten.

Saïd El Khadraoui

Dirk Sterckx

Jos Dings

Infomoment

De Mobiliteitsraad van Vlaande-
ren organiseerde samen met het 
Vlaams-Europees Verbindings-
agentschap (VLEVA) een infomo-
ment over het pas verschenen Wit-
boek Transport. Sandro Santamato 
van de Europese Commissie lichtte 
het Witboek toe. Vervolgens gaven 
de Vlaamse Europarlementairen 
en leden van de Commissie TRAN, 
Saïd El Khadraoui en Dirk Sterckx, 
hun visie op het Witboek. Als laat-
ste formuleerde Jos Dings van 
Transport & Environment de visie 
van de milieubeweging.

Verschillende visies

Saïd El Khadraoui benadrukte de 
grootte van de uitdagingen: een stij-
gend personen- en goederenvervoer, 
stijgende congestiekosten en een 
stijgend aandeel van de mobiliteits-
sector in de CO2-emissie. Daarnaast 
duidde hij op het belang van een 
geïntegreerde transportmarkt. Hij 
wees ook op de enorme budgetten 
die nodig zijn om de geplande infra-
structuurinvesteringen te realise-
ren. Hij betreurt het ontbreken van 

maatregelen om het gebruik van de meest efficiënte 
vervoersmodi te stimuleren.
Voor Dirk Sterckx biedt het Witboek een Europees be-
leidskader dat in de lidstaten verder uitgewerkt moet 
worden. Zo moet Vlaanderen een antwoord zoeken op 
comodaliteit en modal shift. Het Witboek bevat veel 
voorstellen voor domeinen die buiten de Europese 
bevoegdheid vallen. Vlaanderen zal hierover moeten 
nadenken. Het realiseren van de interne markt is be-
langrijk, evenals het efficiënt omgaan met overheids-
middelen. Ook hij plaatste een kritische kanttekening bij 
de kostprijs van de infrastructuurinvesteringen en de 
financiering ervan.
Jos Dings vindt de hoofddoelstelling rond emissie- 
reductie op zich goed, maar wel een doelstelling op 
lange termijn. Het Witboek bevat geen realistische kor-
tetermijndoelstellingen of -acties. Vanuit milieuoogpunt 
is het prijsbeleid een belangrijk aspect van het Witboek, 
maar het is nog te vaag geformuleerd. Ook legt het Wit-
boek een sterke focus op stedelijk beleid, maar dat is 
geen Europese bevoegdheid.
Na de toelichtingen was er tijd voor een gedachtewisse-
ling. Thema’s als het doorrekenen van externe kosten, 
de noodzaak van een “mental shift”, comodaliteit en 
modal shift in het goederenvervoer en de ambitieuze 
verkeersveiligheidsdoelstellingen zorgden voor een ge-
animeerd debat.
De Mobiliteitsraad onderlijnt het belang van het Witboek. 
Stedelijke mobiliteit, comodaliteit, infrastructuurinves-
teringen en kilometerheffing zijn voor de Mobiliteits-
raad belangrijke thema’s voor het mobiliteitsbeleid. 

Ge-SERV-eerd

Afscheid 

Het is niet dat ik er elke nacht wakker 
van lig maar ik heb de voorbije dagen 
en weken vaak stilgestaan bij de 
toch wel bijzondere band tussen en 
met collega’s. Mijn collega-maatje 
heeft het onlangs voor bekeken 
gehouden bij de SERV, vandaar. 
We deelden zeven jaar lang niet àl 
ons lief en leed, gelukkig, maar wél 
een bureau. Dat schepte niet enkel 
een professionele maar na verloop 
van tijd ook een persoonlijke band. 
Uiteraard heb ik in het verleden 
nog al afscheid moeten nemen van 
collega’s, met altijd die belofte en de 
zekerheid van elkaar niet uit het oog 
verliezen. Van nog langs te komen, 
samen te gaan eten, …

Ik bezie dan ook met een zeker 
voorbehoud de frase dat we moeten 
gaan van “jobzekerheid naar 
werkzekerheid”. Uiteraard kunnen 
velen vandaag geen loopbaan lang 
dezelfde job blijven doen. Maar 
je professionele “comfortzone“ 
verlaten, vraagt moed. Zelfs als je 
job niet helemaal je dat is, weet je 
wel wat je achterlaat maar niet wat 
er je te wachten staat. Dat vertaalt 
zich in de cijfers: zo veranderde in 
2008 slechts 6,6% van de Vlaamse 
werknemers van werkgever.
Overstappen naar een andere job 
is ook erg sterk leeftijdsgebonden, 
vanaf 30 jaar veranderde nog 1 op 
10 van werk en van de vijftigers 
zijn er nog maar 2 op 100 die 
overstapten! Die lage cijfers zijn 
natuurlijk mogelijks een illustratie 
van het gebrek aan flexibiliteit in de 
regelgeving. (Ik wil het hier echter 
niet over regelgeving hebben, dat 
doen we in dit huis al meer dan 
voldoende.)

Het ESF liet in 2009 onderzoeken hoe Vlamingen 
kijken naar hun werk. Mensen werken in de eerste 
plaats om te kunnen leven. Maar bijna even belangrijk 
is een goede werksfeer, het uitbouwen van sociale 
contacten en zélfs vrienden maken. Die camaraderie is 
vooral belangrijk voor jonge werknemers maar ook bij 
de vijftigplussers vindt nog vier op de tien vriendschap 
op het werk belangrijk. 

Vandaar een tip aan werkgevers en vakbonds-
vertegenwoordigers: installeer in elke onderneming 
en organisatie een feestcomité. Zet dat op de agenda 
van de cao-onderhandelingen. Het zou me niet 
verwonderen dat je er nog subsidies kunt voor krijgen 
ook. Een actief feestcomité bevordert de werksfeer 
en dat is weer goed voor de productiviteit. De SERV 
geldt in deze als een inspirerend voorbeeld, als goede 
praktijk (al mag het altijd nog wat meer zijn). 

Enfin, mijn collega-maatje heeft het niet kunnen 
tegenhouden te vertrekken. Er is trouwens goed 
nieuws voor hem: affectieve gehechtheid hangt niet 
samen met het aantal keren dat men van werkgever 
verandert. Maar of hij zich nu opnieuw emotioneel 
hecht of niet: we hebben wel 100 keer tegen elkaar 
gezegd dat wij het contact niet zullen verliezen. En ik 
ben het zeker, déze keer zal dat lukken. 
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