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Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie  

 

Mijnheer de minister, 

Als SAR voor het beleidsdomein ‘Werk en Sociale Economie’ heeft de SERV de opdracht om 

reflecties te leveren over de beleidsnota’s. Hierbij vindt u de reflecties van de SERV bij de be-

leidsnota ‘Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie’.  

Gelet op uw bevoegdheden heeft u de betrachting om een brug te slaan tussen de bevoegdhe-

den voor Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie om te komen tot één geïntegreerd beleid. 

Omwille van de integratie van de diverse beleidsvelden in één beleidsnota heeft de SERV ook 

zijn beschouwingen en bedenkingen dienaangaande in één advies geïntegreerd. 

Zoals bij overige beleidsnota’s betreft het een advies op hoofdlijnen. Het advies houdt geen be-

oordeling van de keuzes en doelstellingen van het regeerakkoord zelf en is niet te beschouwen 

als een uitspraak daarover. 

Daarentegen beoogt de SERV hierna aan te geven waar de sociale partners mogelijke knelpun-

ten en opportuniteiten zien bij de vertaling van het regeerakkoord in strategische en operationele 

doelstellingen, opgenomen in de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Doorheen het advies geeft de SERV ook aan voor welke materies hij effectief in een vroege fase 

betrokken wil worden, rond welke materies hij werkzaamheden ontplooit of zal ontplooien op ba-

sis van zijn actueel en toekomstig werkprogramma en over welke materies hij overleg wenst te 

plegen in VESOC.Wij kijken uit naar uw reactie op dit advies. 

Hoogachtend, 

 

 

 

Pieter Kerremans Jo Libeer 

administrateur-generaal voorzitter 
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Krachtlijnen inzake werk 

 Op korte termijn moeten er heel wat vragen worden beantwoord over de creatie 

van één systeem van tijdelijke werkervaring. Duidelijke doelstellingen, timing en 

procedure voor deze hervorming moeten onderwerp zijn van overleg. Het is verder 

belangrijk dat het eventuele omvormen van de bestaande maatregelen synchroon 

gebeurt met het invoeren van het nieuwe systeem van werkervaring. Continuïteit en 

rechtszekerheid moeten worden gewaarborgd in de overgangsperiode.  

 De initiatieven inzake stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleiding zijn een 

pluspunt, maar er is nood aan een geïntegreerd beleid over de verschillende be-

leidsdomeinen heen. Duidelijkheid omtrent de rol van iedere actor is cruciaal. 

 De beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wensen gezamenlijk een geïntegreerd 

duaal systeem Leren en werken uit te werken, wat zeer positief is. De lopende on-

derzoeken moeten bijkomende inzichten opleveren voor een verregaande hervor-

ming van het duaal systeem in Vlaanderen. Daarin is aanknoping met sectoren van 

groot belang, alsook de regierol voor de werkcomponent.  

 Het realiseren van een aanbod op maat voor jonge werkzoekenden in de jeugdga-

rantie is noodzakelijk. Er moet blijvend worden ingezet op het remediëren van on-

gekwalificeerde uitstroom en op een eerste werkervaring via een (kwalificerend) 

traject met een groot aandeel werkplekleren. De inclusie van jongeren van alloch-

tone afkomst en BUSO-jongeren is een belangrijk aandachtspunt.  

 De capaciteit van de VDAB om ook haar nieuwe taken uit te voeren (o.a. inzake het 

jeugdgarantieplan, de uitbreiding van de activering tot 65 jaar), is een belangrijk 

aandachtspunt. 

 De beleidsnota bevat geen initiatieven die betrekking hebben op de structurele 

component van werkbaarheid. 

 De Vlaamse sociale partners zijn bezorgd over de timing van het dienstencheque-

dossier (implementatie 1 april 2015). Het is niet wenselijk om radicale wijzigingen 

door te voeren wat betreft de doelstellingen, toegelaten activiteiten of gebruikers 

van het dienstenchequesysteem. Het beleid inzake de dienstencheques moet met 

prioriteit gericht zijn op de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en her-

intreders. Het uitgangspunt van het beleid moet de beheersbaarheid van de groei 

van het systeem zijn en dit o.w.v. budgettaire consequenties. De paritaire structuur 

van de erkenningscommissie dienstencheques moet behouden blijft. Ook de pari-

taire betrokkenheid bij de erkenning van de opleidingen via het opleidingsfonds 

moet worden gewaarborgd. Er moet werk worden gemaakt van een meer geïnte-

greerde inspectie. Om de doelgroep van leefloners en UVW’ers te bereiken, is een 

nauwe koppeling met de regionale bemiddelingsdienst van belang, ongeacht of de 

60%-maatregel wordt afgeschaft. De Vlaamse sociale partners vragen een met 

normen en doelstellingen geformaliseerd engagement van de VDAB inzake toelei-

ding van de doelgroep.    

 Inzake economische migratie wordt er gepleit voor een meersporenaanpak. Be-

langrijke aandachtspunten zijn: een goede samenwerking tussen de diverse be-

trokken inspectiediensten; een goede informatiedoorstroming en overleg tussen de 

verschillende betrokken beleidsniveaus; een aangepaste adviesraad arbeidsmigra-
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tie; een nieuwe aanpak arbeidsmarktonderzoek; het behoud van de beroepskaart 

voor zelfstandigen en een eigen beleid inzake studentenmigratie. Een transparan-

te, administratief niet-belastende en klantvriendelijke procedure voor het afleveren 

van de Single Permit is nodig. Een bijzonder aandachtspunt is de termijn van het 

afleveren. 

 Er moet krachtig worden ingezet op het bestrijden van discriminatie op de arbeids-

markt.  

 Het is belangrijk om oog te hebben voor de structurele drempels waar kansengroe-

pen tegenaan lopen. Voor personen met een arbeidshandicap zijn ‘redelijke aan-

passingen’ van maatregelen nodig, met aandacht voor een gedifferentieerde moge-

lijkheid voor personen met een arbeidshandicap. Een versterkt geïntegreerd taal- 

en werkbeleid kan een instrument zijn om ongelijke kansen weg te werken. Het 

EAD-beleid ontbreekt in de beleidsnota. 

 Competent blijft het eerste referentiekader voor het opstellen van beroepskwalifica-

tiedossiers en voor de samenhang tussen de VKS pijler en de arbeidsmarktservi-

ces en – tools.  

 Het is belangrijk dat ook het beleidsdomein Werk zich mee inschrijft in de algemene 

ambities van de Vlaamse regering op vlak van verbetering van de beleidsvoorbe-

reiding en besluitvorming.  

 Een versterkt VESOC-overleg is belangrijk. De sociale partners willen proactief 

worden betrokken bij de uittekening van het beleid en de totstandkoming van de 

regelgeving, m.a.w. op het moment dat er nog daadwerkelijk beslissingsmarge is. 

Het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid (het Loopbaanakkoord) is ook in de nieuwe 

legislatuur het overlegkader. De sociale partners schrijven zich in ieder geval in 

voor het overleg over de  thema’s en beleidsinitiatieven die inzake Werk in de be-

leidsnota worden vermeld. Voor de sociale partners is dit evenwel geen exhaustie-

ve lijst. Alle thema’s en initiatieven die betrekking hebben op het beleidsdomein 

werk en sociale economie, alsook waar relevant op de belendende beleidsdomei-

nen onderwijs en welzijn, kunnen onderwerp zijn van het overleg in VESOC. Een 

prioriteit voor overleg op VESOC is de rol van de sociale partners bij de verschil-

lende entiteiten binnen het beleidsdomein WSE. Er moet snel werk worden ge-

maakt van een meerjarenplanning voor het VESOC-overleg.  

 Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de wijze waarop de vertaalslag van het 

strategische naar het meer operationele niveau is gebeurd. De beleidsnota blijft op 

heel wat thema’s inzake werk erg vaag. De sociale partners rekenen er op dat zij 

actief zullen meewerken aan de verdere concretisering en invulling van de in de be-

leidsnota naar voor geschoven projecten en initiatieven. 

 Informatie over budget en capaciteit wordt niet vermeld in de beleidsnota. Ook een 

duidelijke omschrijving van procedures of een overzichtelijk tijdspad ontbreken. 

Duidelijkheid over de planning en timing van de beleidsinitiatieven is nodig.  

 De wil tot afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen is duidelijk 

aanwezig in de beleidsnota maar het blijft bij intenties en vage doelstellingen zon-

der duidelijke afspraken. Er wordt uitgekeken naar verdere concretisering van de 

gezamenlijke initiatieven, om zo te komen tot een meer geïntegreerd en op mekaar 

afgestemd beleid. 
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 Beleidsinitiatieven moeten zowel inhoudelijk als budgettair onderwerp zijn van een 

regelmatige en adequate monitoring en evaluatie. Waar mogelijk worden evaluatie 

en evaluatiecriteria mee in regelgeving opgenomen. Er wordt periodiek over de ef-

fecten van het beleid gerapporteerd op het VESOC.  

 Overleg met de andere gewesten en met de federale overheid, in het bijzonder 

over de operationalisering van de bevoegdheden die overkomen in het kader van 

de zesde staatshervorming, is noodzakelijk. De Vlaamse sociale partners wensen 

expliciet betrokken te worden bij de voorbereiding van dit overleg.  

 De Vlaamse sociale partners vragen naar de houding van de Vlaamse regering 

indien de beleidslijnen op het Vlaamse niveau worden doorkruist door beslissingen 

op het federale niveau. Wie stemt er in dergelijke situatie af op wie. 
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Krachtlijnen inzake Economie, 

Wetenschap en Innovatie 

 Het regeerakkoord voorziet een extra-impuls voor de economie oplopend tot een 

half miljard euro tegen het einde van de regeerperiode. In de beleidsnota ontbreekt 

echter het budgettaire frame dat duidelijk maakt hoeveel middelen voor welke stra-

tegische – en op een subniveau operationele - doelstellingen wanneer zullen wor-

den ingezet. De SERV betreurt dat de Vlaamse regering haar begrotingskeuzes 

niet duidelijk uit de doeken heeft gedaan. 

 De SERV stelt vast dat de industrieraad wordt verheven tot adviesorgaan voor zo-

wel industrieel beleid als innovatie- en wetenschapsbeleid. De opwaardering van 

de industrieraad tot adviesorgaan staat volgens de SERV haaks op de doelstelling 

van de Vlaamse regering om het advieslandschap te rationaliseren. Last but not 

least merkt de SERV op dat hij decretaal als SAR aangeduid is onder meer voor 

het beleidsveld economie. De SERV vraagt zich dan ook af hoe de opwaardering 

van de industrieraad kan gerijmd worden met de positie die de SERV bekleedt in 

het advies- en overleglandschap in het algemeen en het beleidsveld economie in 

het bijzonder. De SERV wil – naar evenbeeld met het beleidsveld economie – van-

uit sociaaleconomische invalshoek ten volle zijn verantwoordelijkheid opnemen 

voor het beleidsveld innovatie  en zijn werkzaamheden hierrond intensifiëren. De 

SERV onderkent hierbij de meerwaarde van het triple helix model (sociale partners, 

onderzoekswereld, overheid). De SERV zal zich beraden hoe in de toekomst bin-

nen de SERV-werking vorm kan gegeven worden aan de wisselwerking met de 

academische en onderzoekswereld. 

 De SERV vindt het positief dat de Vlaamse regering stappen wil ondernemen om 

het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de brede waaier aan on-

dersteuningsinstrumenten te vereenvoudigen en te herstructureren. Niettemin wil 

hij uiting geven aan een aantal hieronder weergegeven bekommernissen : 

 Integratie AO en bedrijfsgerichte processen IWT. De SERV is van oordeel dat de 

integratie-oefening tot het nieuwe AOI best vorm wordt gegeven door een EVA met 

een raad van bestuur waarmee de Vlaamse regering een beheersovereenkomst 

afsluit. De omvorming van het nieuwe AOI tot een EVA biedt immers een meer-

waarde voor het beleid. 

 Integratie FWO, Herculesstichting en academische diensten IWT. Naar aanleiding 

van de integratie-oefening, waarin ook het IWT wordt betrokken, herneemt de 

SERV zijn pleidooi voor meer openheid en transparantie van het governancemodel 

van het FWO 

 Instrumenten. Bij de integratie van het steuninstrumentarium vraagt de SERV bij-

zondere aandacht voor een maximale vraaggerichtheid  van de IWT-steunverlening 

en pleit hij voor een sterke focus op de valorisatie. Dit moet zich weerspiehelen in 

een verlenging en een verbreding van het steuntraject.  

 De opbouw van voldoende onderzoekscapaciteit is noodzakelijk voor kwaliteitsvol 

onderzoek en kwaliteitsvolle doorwerking van dat onderzoek in beleid. De SERV 
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zal beraden in de nabije toekomst beraden over de toekomstige organisatie van het 

beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. 

 De SERV meent dat het clusterverhaal van de Vlaamse Regering tot op vandaag te 

zeer is blijven hangen bij het ontdekken en identificeren van de Vlaamse industriële 

sterktes en dringt aan op een effectieve concretisering op het terrein. De SERV 

wenst betrokken te worden bij de concrete invulling en uitrol van het betreffende 

beleidsproces op het terrein. Onder meer de inzet van het steuninstrumentarium 

(criteria, voorwaarden) ter ondersteuning van de clusters vormt voor de SERV een 

belangrijk aandachtspunt hierbij. De aangekondigde integratie-oefening van het in-

strumentarium biedt in dat opzicht volgens hem een aantal opportuniteiten. 

 Open innovatieclusters vormen een belangrijke troef vormen voor de transformatie 

van industriële activiteiten. Open innoveren is in de eerste plaats een verantwoor-

delijkheid van ondernemingen en organisaties, zowel binnen de profit- als de social 

profitsector. De overheid moet evenwel de randvoorwaarden voor open innovatie 

optimaliseren onder meer door te voorzien in een adequaat instrumentarium van 

sensibilisering, stimulering, facilitering en ondersteuning, met bijzondere aandacht 

voor de KO (kleine ondernemingen). 

 De SERV stelt vast dat PMV doorheen de jaren is uitgegroeid tot een haast onont-

warbaar kluwen van organisaties en beleidsinstrumenten met uiteenlopende op-

drachten, doelstellingen en doelgroepen. De SERV vraagt dat de overheid een dui-

delijke visie ontwikkelt over de rol en de positie van PMV in het economisch 

beleidslandschap. Deze visie moet leiden tot een afgelijnde opdrachtomschrijving 

van PMV gebaseerd op gerichte keuzes. De consolidatie van PMV binnen de 

Vlaamse begrotingsperimeter, die ongetwijfeld een impact zal hebben op de wer-

king van PMV, is een factor waarmee rekening zal moeten gehouden worden. In 

zijn advies gaat de SERV dieper in op een aantal  PMV-instrumenten en –

programma’s : het Participatiefonds, het Vlaams Energiebedrijf, het TINA-fonds, de 

SOFI-fondsen, SALK en de participaties. 

 De SERV onderstreept het belang van een performant streekoverleg. De SERV 

vraagt een engagement van de Vlaamse regering om efficiënt sociaaleconomisch 

streekoverleg structureel te faciliteren en ondersteunen. Het streekbeleid belangt 

immers ook het Vlaams niveau aan en de sociaaleconomische ontwikkeling van 

Vlaanderen wordt mee gestalte gegeven door dit streekbeleid. 
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Advies 

1. Inleiding 

In het voorliggende advies gaat de SERV in op de beleidsnota Werk, Economie, We-

tenschap en Innovatie. 

Het leveren van ‘reflecties over de bij het parlement ingediende beleidsnota’s’ behoort 

immers tot de opdrachten van de SERV in zijn functie van strategische adviesraad 

(SAR)1. Vanuit zijn overlegfunctie besteedt de SERV daarnaast bijzondere aandacht 

aan de sociaal-economische aspecten van het beleid in de overige domeinen2.  

De beleidsnota’s zijn een ‘doorvertaling van het regeerakkoord’. Ze worden beschouwd 

als de strategische plannen van de afzonderlijke ministers ter uitvoering van het re-

geerakkoord. Ze bevatten de strategische en operationele doelstellingen en projecten 

en acties waardoor de beleidsnota’s ‘richtinggevend zijn voor de dagelijkse werking 

van de overheidsentiteiten’. In het bijzonder moeten de beleidsnota’s een regelge-

vingsagenda voor de gehele legislatuur bevatten. 

Zoals bij overige beleidsnota’s geeft de SERV hierna een reactie op hoofdlijnen bij de 

genoemde beleidsnota. Deze vormt geen beoordeling van de keuzes en doelstellingen 

van het regeerakkoord zelf en ze zijn niet te beschouwen als een uitspraak daarover. 

Daarentegen beoogt de SERV hierna aan te geven waar de sociale partners mogelijke 

knelpunten en opportuniteiten zien bij de vertaling van het regeerakkoord in strategi-

sche en operationele doelstellingen, opgenomen in de beleidsnota Werk, Economie, 

Wetenschap en Innovatie. 

Doorheen het advies geeft de SERV ook aan voor welke materies hij effectief in een 

vroege fase betrokken wil worden, rond welke materies hij werkzaamheden ontplooit of 

zal ontplooien op basis van zijn actueel en toekomstig werkprogramma en over welke 

materies hij overleg wenst te plegen in de VESOC(-werkgroep). 

De ruime invalshoek die de SERV vanuit zijn opdracht aanhoudt, biedt daarnaast de 

mogelijkheid om het geheel van de ingediende beleidsnota’s te overzien. Een aantal 

algemene beschouwingen wordt daarom opgenomen in het SERV-advies over de Be-

leidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid. 

                                                

1  SERV-decreet, art. 20 §2, 7°; De SERV functioneert als SAR voor de beleidsdomeinen en beleidsvel-
den: Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR), Werk en Sociale Economie (WSE), Economie (bin-
nen EWI) en Energie (binnen LNE, sociaal-economische dimensie) (art. 20 §2). 

2  SERV-decreet, art. 11. 
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2. Deel Werk 

2.1. Inhoudelijke reflecties bij de beleidsnota voor het 

domein werk 

 In de komende legislatuur wil de minister een brug creëren tussen Wetenschap, 

Innovatie, Werk en Economie. Deze brug moet steunen op twee solide pijlers die 

de krijtlijnen uitzetten voor respectievelijk de lange termijn en de korte termijndoel-

stellingen, nl. investeren en activeren.  

 De minister wil op lange termijn investeren in wendbare werknemers en onderne-

mingen. Voor wat betreft het domein werk, heeft deze investeringspijler meer con-

creet betrekking op het investeren in competenties en op nieuwe loopbaanwendin-

gen mogelijk maken. De minister wil inzetten op een gefundeerde studie- en 

beroepskeuzes, een duaal systeem Leren en Werken, een betere aansluiting on-

derwijs-arbeidsmarkt, het voorkomen en remediëren van ongekwalificeerde uit-

stroom, een arbeidsmarkt- en loopbaangericht vormings- en opleidingsaanbod, een 

hervorming van het opleidings- en vormingsinstrumentarium voor werknemers en 

werkgevers, EVC, dienstverlening die loopbaanwendingen aanmoedigt (loopbaan-

begeleiding, opleiding bij tijdelijke werkloosheid), werkbare jobs en een goede 

combinatie werk-privé (dienstencheques, werkbaarheid op de werkvloer, aanmoe-

digingspremies). 

 De minister wil daarnaast op meer korte termijn talenten activeren. Hij beoogt hier-

bij een vereenvoudigd en doelmatig doelgroepenbeleid, een systeem van tijdelijke 

werkervaring, een aanbod op maat van alle jonge werkzoekenden, een uitbreiding 

van de activering van werkzoekenden tot 65 jaar, een geïntegreerd taal- en werk-

beleid, aandacht voor het snijvlak werk-welzijn, versterken en uitbreiden van het ac-

tiveringsbeleid, verbetering van de matching vraag-aanbod, discriminatie op de ar-

beidsmarkt bestrijden, lokale partnerschappen aanscherpen en buitenlands 

tewerkstellingspotentieel ontginnen. 

In dit advies willen de sociale partners uit deze lijst van beleidsinitiatieven  met prioriteit 

de aandacht vestigen op volgende 10 punten : 

 Tijdelijke werkervaring 

 Werkplekleren – waaronder duaal systeem Leren en Werken 

 Aanbod op maat voor jonge werkzoekenden 

 Uitbreiding van activering tot 65 jaar 

 Werkbaarheid 

 Dienstencheques 

 Actief arbeidsmigratiebeleid 

 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

 Aandacht voor diversiteit 

 Competent 

2.1.1. Tijdelijke werkervaring 

In het dossier werkervaring worden twee beleidslijnen onderscheiden.  Enerzijds is er 

op korte termijn de hervorming van WEP+.  Anderzijds wenst de minister op lange ter-
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mijn  verschillende maatregelen om te vormen naar één systeem van tijdelijke werker-

varing. Daarin worden de verschillende instrumenten geïntegreerd. Het systeem zal 

openstaan  voor alle werkgevers en heeft als doel competenties en werkervaring op te 

bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Het aanbod begeleiding op de werk-

vloer wordt uitgebreid voor werknemers die uitstromen uit langdurige werkloosheid. De 

minister voert hiertoe een drastische hervorming van het PWA-stelsel en WEP+ uit, 

met een inkanteling van de maatregel art. 60 en art. 61 in het Vlaamse activeringsbe-

leid. Een deel van de Gesco’s wordt geregulariseerd. 

 De creatie van één systeem van tijdelijke werkervaring zal een grote omwenteling 

teweeg brengen en roept heel wat vragen op die op korte termijn beantwoord zul-

len moeten worden. De doelgroep en de inhoud van de werkervaring, de mogelijke 

looptijd, de begeleiding en omkadering, het statuut van de betrokkenen tijdens en 

na de werkervaringsperiode, de eventuele betaling, de verhouding t.o.v. de WIJ!-

trajecten en IBO/CIBO enz. zijn elementen die samen met de Vlaamse sociale 

partners zullen moeten worden bekeken.  

 De sociale partners vinden het belangrijk dat het eventuele omvormen van de be-

staande maatregelen synchroon gebeurt met het invoeren van het nieuwe systeem 

van werkervaring. Continuïteit en rechtszekerheid moeten worden gewaarborgd in 

de overgangsperiode.  

 De Vlaamse sociale partners vragen dat duidelijke doelstellingen, timing en proce-

dure voor deze hervorming onderwerp zijn van overleg. 

2.1.2. Werkplekleren 

Werkplekleren, stages en praktijkgerichte opleidingen 

De  minister wil op veel grotere schaal en met meer doeltreffendheid en slagkracht in-

zetten op stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleiding: voor jonge werkzoeken-

den zijn er IBO, werkplekleren, instapstages en WIJ!-trajecten; voor onderzoekers en 

kenniswerkers worden er innovatiestages uitgewerkt; om studenten te laten kennisma-

ken met het bedrijfsleven worden stages onderzocht enz …  

 De Vlaamse sociale partners zijn absoluut vragende partij voor kwaliteitsvolle sta-

ges, werkplekleren en praktijkgerichte opleiding. Het is nodig om verder in te zetten 

op een eerste werkervaring via een (kwalificerend) traject met een groot aandeel 

werkplekleren. Er moet ook aandacht zijn voor het bereik van kansengroepen en de 

monitoring daarvan. 

 De vaststelling is evenwel dat meerdere beleidsdomeinen werkplekleren, waaron-

der stages, opnemen als onderdeel van hun beleid. Dit valt op zich toe te juichen 

maar zorgt voor een kluwen aan stagevormen en –formules. De sociale partners 

vragen dan ook dat dit geheel van initiatieven goed zou worden gemonitord. Speci-

fieke aandacht zal moeten gaan naar de implementatie op de werkvloer, meer be-

paald naar het afbakenen van de rol van iedere actor. Het moet duidelijk zijn wie er 

verantwoordelijk is voor het zoeken van de stageplaatsen, wie er verantwoordelijk 

is voor de bemiddelingen en wie voor de begeleiding. Dit om er voor te zorgen dat 

het juiste profiel op de juiste plaats zit. Overbevraging van bepaalde werkgevers 

moet worden vermeden.  
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 De sociale partners vragen aan alle betrokken ministers samen een geïntegreerd 

verhaal van stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleidingen enz. waarbij de 

verschillende vormen elkaar niet beconcurreren door een verschil in incentives 

waarmee ze ondersteund worden. De sociale partners wensen blijvend betrokken 

te worden bij de opmaak en uitrol van een dergelijk geïntegreerd beleid.  

Duaal systeem Leren en Werken 

De beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wensen gezamenlijk een geïntegreerd duaal 

systeem Leren en werken uit te werken. Syntra Vlaanderen wordt verantwoordelijk 

voor de regierol van de werkcomponent. 

 De sociale partners vinden het gezamenlijk uitwerken van een geïntegreerd duaal 

systeem Leren en Werken zeer positief. 

 De sociale partners zijn vragende partij voor een sterk stelsel van duaal leren. De 

SERV bracht eerder onder andere het advies “Leren en Werken: naar een krachti-

ge® leerweg”3 uit. De sociale partners betreuren dat Vlaanderen één van de weini-

ge regio’s is waar het alternerend leren een dergelijk negatief imago heeft. Er zijn 

alleszins inspanningen en investeringen nodig op vlak van infrastructuur en materi-

aal, sterke leraren/trajectbegeleiding, screening en leer- en loopbaanbegeleiding, 

transparantie in statuten, ondersteuning van werkgevers die jongeren willen oplei-

den op de werkvloer.  

 Er lopen momenteel diverse studies, namelijk : de evaluatie van het decreet Leren 

en Werken van 2008, het ESF-project van het departement Werk en Sociale Eco-

nomie bekijkt de stelsels in enkele andere Europese landen en de SERV – Stich-

ting Innovatie en Arbeid doet een onderzoek bij de sectoren naar hoe zij Leren en 

Werken ervaren en de toekomst ervan zien. Deze onderzoeken moeten bijkomen-

de inzichten opleveren voor een verregaande hervorming van het duaal systeem in 

Vlaanderen. Daarin is aanknoping met sectoren van groot belang alsook de regie-

rol voor de werkcomponent. De sociale partners vragen snel duidelijkheid over de 

visie van het beleid betreffende de rol van Syntra Vlaanderen in de regie van de 

werkcomponent in een geïntegreerd systeem.   

 De SERV verwijst ook naar het NAR-advies 1770 ‘Maatregelen ter bevordering van 

de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt’ van 25 mei 2011 

en naar de wet ‘houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgele-

genheid en relance’ van 15 mei 2014 waarin het sociale zekerheidsstatuut ‘alterne-

rend stelsel’ is opgenomen. De SERV wijst er eveneens op dat het statuut een 

zaak van het sociaal overleg is. Tijdens de aanloop naar een nieuw geïntegreerd 

duaal systeem moet de werkgarantie die in het regeerakkoord is ingeschreven er 

zo snel als mogelijk komen voor de leerlingen die nu in dit stelsel geen werkplek 

vinden. De raad vraagt ook aandacht voor leerlingen met een arbeidshandicap die 

in (vormen van) duaal leren een beroep leren. Omdat zij werkervaring zouden kun-

nen opdoen, zijn vaak aanpassingen aan de werkvloer nodig. Ook hier zijn goede 

incentives van belang. 

                                                

3 SERV ‘Advies Leren en Werken: naar een krachtige ® leerweg’, Brussel, 16 september 2013 
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 Bij de hervorming van Leren en Werken moeten de sectoren betrokken worden en 

zij dienen ook de wezenlijke rol die ze vandaag hebben in het stelsel van Leren en 

Werken te behouden. Op korte termijn dient de werking van de paritaire leercomi-

tés gegarandeerd te worden.  

 Ook de interprofessionele sociale partners wensen nauw betrokken te worden bij 

elke hervorming van Leren en Werken in de (nabije) toekomst. De ambitie van de 

sociale partners reikt ver. Zij wensen dat er op middellange termijn werk wordt ge-

maakt van een sterk geïntegreerd duaal stelsel. De sociale partners vragen dan 

ook verdere verduidelijking bij de reikwijdte van de ambitie van de ministers, meer 

bepaald in welke mate er daadwerkelijk wordt gestreefd naar één geïntegreerd 

stelsel dan wel naar een één overkoepelend geheel waarbinnen elk systeem zijn 

eigenheid grotendeels behoudt. 

 Er moet aandacht zijn voor de toegankelijkheid van het systeem voor kansengroe-

pen. Een debat hierover is wenselijk.  

2.1.3. Aanbod op maat voor jonge werkzoekenden  

In het toekomstig Vlaams activeringsbeleid worden een aantal accenten gelegd waar-

onder jongeren en in het bijzonder ongekwalificeerde schoolverlaters. Elke jongere zal 

binnen de vier maanden persoonlijke ondersteuning ontvangen bij het zoeken naar een 

job of intensieve competentieversterkende begeleiding of een beroepsopleiding of een 

tijdelijke (werkervaring). Er wordt ingezet op het opdoen van een eerste werkervaring 

en het versterken van de competenties. Werkplekleren, IBO, instapstages en WIJ!-

trajecten worden verdiept en verbreed.  

 De Vlaamse sociale partners steunen het realiseren van een aanbod op maat voor 

jonge werkzoekenden in de jeugdgarantie. De Vlaamse sociale partners zijn echter 

bezorgd over de capaciteit van de VDAB om onder andere in het kader van de 

jeugdgarantie de nieuwe haar toevertrouwde taken uit te voeren.   

 In de Prioriteitennota van de Vlaamse sociale partners voor de nieuwe legislatuur 

2014-20194 wordt gesteld dat er blijvend moet worden ingezet op het remediëren 

van ongekwalificeerde uitstroom o.a. via WIJ-trajecten en Instapstages. Het is no-

dig om verder in te zetten op een eerste werkervaring via een (kwalificerend) traject 

met een groot aandeel werkplekleren. Een belangrijk deel van de jonge werklozen 

maakt deel uit van de kansengroepen. De inclusie van jongeren van allochtone af-

komst en BUSO-jongeren bij o.a. IBO is dan ook een belangrijk aandachtspunt.  

2.1.4. Uitbreiding van de activering tot 65 jaar 

De minister breidt de activeringsaanpak trapsgewijs uit voor werkzoekenden tot 65 

jaar. De VDAB zal voor deze groep niet enkel een activerende bemiddeling en begelei-

ding voorzien, maar ook sollicitatie-ondersteuning en haalbare competentieversterking 

aanbieden.  

                                                

4 SERV ‘Prioriteitennota van de Vlaamse sociale partners voor de nieuwe legislatuur 2014-2019’, Brussel, 
2 juli 2014 
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 Gezien de uitbreiding van de systematische aanpak 50+ in de vorige legislatuur 

van 50 tot en met 60 jaar en deze legislatuur naar 65 jaar, gaan de Vlaamse socia-

le partners er van uit dat de capaciteit van de VDAB zal worden uitgebreid om deze 

groep een gepaste begeleiding te bieden. 

2.1.5. Werkbaarheid 

Opdat werknemers en zelfstandige ondernemers langer aan de slag blijven, wil de mi-

nister blijvend inzetten op werkbaarheid op de werkvloer. Wat betreft werkbaarheid op 

de werkvloer wordt de focus vooral op de individuele werknemer gelegd.  

 De sociale partners stellen vast dat de beleidsnota geen melding maakt van initia-

tieven die betrekking hebben op de organisatiestructuur of van aanpassingen aan 

de arbeidsorganisatie. M.a.w. initiatieven die betrekking hebben op de structurele 

component van werkbaarheid ontbreken in de beleidsnota.  

2.1.6. Dienstencheques 

Het Vlaamse regeerakkoord onderstreept dat de regionalisering van de diensten-

cheques de mogelijkheid biedt om een blijvende impuls te geven aan de werk-

zaamheidsgraad door de werkenden te ondersteunen in hun combinatie arbeid-privé. 

De prijs en de fiscale aftrekbaarheid worden behouden. In de beleidsnota stelt de mi-

nister verder dat na uitwerking van afdoende alternatieven om de toeleiding van werk-

zoekenden naar het dienstenchequecircuit te verzekeren, de verplichting om 60% 

UVW’ers of leefloners aan te werven, wordt afgeschaft.   

 In het SERV Advies dienstencheques van 13 juni 20125 stellen de sociale partners 

dat het niet wenselijk is om radicale wijzigingen door te voeren wat betreft de doel-

stellingen, toegelaten activiteiten of gebruikers van het dienstenchequesysteem. 

Het beleid inzake de dienstencheques moet met prioriteit gericht zijn op de tewerk-

stelling van niet-werkende werkzoekenden en herintreders. De sociale partners on-

derstreepten evenwel ook dat het uitgangspunt van het beleid de beheersbaarheid 

van de groei van het systeem moet zijn en dit o.w.v. budgettaire consequenties.  

 De Vlaamse sociale partners uiten hun bezorgdheid over de timing. Ze wijzen erop 

dat 1 april 2015 de implementatie klaar moet zijn. 

 De Vlaamse sociale partners vragen dat de paritaire structuur van de erkennings-

commissie dienstencheques behouden blijft. Ook de paritaire betrokkenheid bij de 

erkenning van de opleidingen via het opleidingsfonds moet worden gewaarborgd. 

 In het kader van het handhavingsbeleid van het dienstenchequesysteem vragen de 

Vlaamse sociale partners dat er werk zou worden gemaakt van een meer geïnte-

greerde inspectie. 

 De Vlaamse sociale partners benadrukken dat om de doelgroep van leefloners en 

UVW’ers te bereiken een nauwe koppeling met de regionale bemiddelingsdienst 

van belang is, ongeacht of de 60%-maatregel wordt afgeschaft. De Vlaamse socia-

le partners vragen een met normen en doelstellingen geformaliseerd engagement 

van de VDAB inzake toeleiding van de doelgroep.    

                                                

5 SERV ‘Advies Dienstencheques’, Brussel, 13 juni 2012 
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2.1.7. Actief arbeidsmigratiebeleid 

De minister zet in op een eigen arbeidsmigratiebeleid dat meer rekening houdt met de 

specifieke Vlaamse arbeidsmarktbehoeften en werkgevers toelaat om op een eenvou-

dige en klantvriendelijke manier de gezochte buitenlandse werknemers aan te werven. 

De zesde staatshervorming biedt hiertoe extra mogelijkheden. De minister beoogt een 

flexibele instroom van hooggeschoolde werknemers, alsook van middengeschoolden 

via een dynamische knelpuntberoepenlijst. Daarbij is er aandacht voor het tegengaan 

van sociale dumping. Om overtredingen en fraude te voorkomen zal binnen het domein 

WSE een scala aan handhavingsactiviteiten worden ingezet. 

 In haar advies over economische migratie pleit de SERV6 voor een meersporen-

aanpak waarbij gelijktijdig op drie aspecten wordt ingezet: inzetten op een verho-

ging van de arbeidsparticipatie van het al aanwezige arbeidspotentieel; de ar-

beidsmigratie vanuit andere EU-landen in goede banen leiden en complementair 

hieraan ten aanzien van de immigratie uit de derde landen, een economisch migra-

tiebeleid voeren dat voldoende afgestemd is op de specifieke noden van de 

Vlaamse arbeidsmarkt.  

 Wat betreft de Single permit pleiten de sociale partners voor een transparante, ad-

ministratief niet-belastende en tevens klantvriendelijke procedure. Een bijzonder 

aandachtspunt is de termijn van het afleveren van de Single Permit. 

 Inzake het handhavingsbeleid zijn de sociale partners vragende partij voor een 

goede samenwerking tussen de diverse betrokken inspectiediensten. 

 Gezien de complexiteit van de materie en de actoren die hierbij een rol spelen, is er 

nood aan goede informatiedoorstroming en overleg tussen de verschillende betrok-

ken beleidsniveaus: Europees, federaal, regionaal, lokaal. 

 De Vlaamse sociale partners wensen verder een aangepaste adviesraad arbeids-

migratie, een nieuwe aanpak arbeidsmarktonderzoek, het behoud van de beroeps-

kaart voor zelfstandigen en een eigen beleid inzake studentenmigratie. 

2.1.8. Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt 

 De sociale partners ondersteunen dat er krachtig moet worden ingezet op het be-

strijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat vergt onder meer duidelijke doel-

stellingen voor de inspectie inzake doelgerichte en efficiënte controles rond discri-

minatie, het benutten van meer efficiënte onderzoeksmethoden zoals controles op 

basis van statistisch onderzoek en een gecoördineerde aanpak, informatiedoor-

stroming en een efficiënte registratie en behandeling van klachten en meldingen.  

 De sociale partners vragen de minister opnieuw naar een jaarlijkse rapportering 

aan de Commissie Diversiteit met de stand van zaken van het ABAD. 

                                                

6 SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de zesde staatshervorming in Vlaanderen 
23/01/2013. De SERV maakte een addendum over economische migratie bij dit akkoord over de zesde 
staatshervorming op 23/01/2013. 
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2.1.9. Aandacht voor diversiteit 

 Bij het investeren in wendbare werknemers en het activeren van talenten is het 

belangrijk om naast de focus op het versterken van individuele competenties en ta-

lenten, ook oog te hebben voor de structurele drempels waar kansengroepen te-

genaan lopen. De sociale partners merken op dat het EAD-beleid ontbreekt in de 

beleidsnota.   

 Voor personen met een arbeidshandicap zijn ‘redelijke aanpassingen’ van maatre-

gelen nodig, met aandacht voor een gedifferentieerde mogelijkheid voor personen 

met een arbeidshandicap.  

 Een versterkt geïntegreerd taal- en werkbeleid kan een instrument zijn om ongelijke 

kansen weg te werken. 

2.1.10. Competent  

 De sociale partners dringen erop aan dat het belang van ‘Competent’ blijvend wordt 

erkend als de ruggengraat in Vlaanderen voor een competentiegericht arbeids-

markt- en onderwijs- en opleidingsbeleid. Daarom blijft Competent voor de sociale 

partners het eerste referentiekader voor het opstellen van beroepskwalificatiedos-

siers en voor de samenhang tussen de VKS pijler en de arbeidsmarktservices en – 

tools.  

2.2. Algemene beschouwingen inzake het beleidsproces 

voor het domein werk 

2.2.1. Ambities VR inzake beleidsvoorbereiding en besluitvorming  

 De SERV vraagt dat het beleidsdomein Werk zich mee zou inschrijven in de alge-

mene ambities van de Vlaamse regering op vlak van verbetering van de beleids-

voorbereiding en besluitvorming en (meer) gebruik zou maken van de ondersteu-

nende instrumenten en diensten die centraal worden aangeboden. Concreet 

kunnen worden vermeld: 

- Een meer kwalitatieve dialoog en het gebruik van conceptnota’s  in het par-

ticipatie- en besluitvormingsproces, vooropgesteld dat deze nota’s het initia-

tiefrecht van de sociale partners niet uithollen en de sociale partners nog 

een impact kunnen hebben op het beleid; 

- Het gebruik van een digitaal communicatieportaal waarop informatie be-

schikbaar is over de invoering, aanpassing of afschaffing van beleidsmaat-

regelen in de komende maanden; 

- Een grondige ex ante evaluatie van beleidsvoorstellen door middel van een 

betere toepassing van de reguleringsimpactanalyse (RIA) en het beter 

overwegen van andere, niet-dwingende beleidsinstrumenten om de be-

leidsdoelstellingen te bereiken; 

- De opmaak van een gecoördineerde onderzoeks- en evaluatieagenda zodat 

de noodzakelijke informatie- en kennisbasis (met inbegrip van de juiste indi-

catoren) wordt opgebouwd en structureel ex post evaluaties gebeuren; 
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- Het gebruik van flexibele en tijdelijke organisatiestructuren (projectwerking) 

om het eilanddenken en de verkokering te doorbreken, met deelname van 

experten uit de verschillende betrokken entiteiten, duidelijke aansturingslij-

nen en voldoende projectmiddelen. 

 Conceptnota’s en andere ondersteunende instrumenten kunnen niet in de plaats 

komen van tijdige consultatie van de sociale partners. De sociale partners zijn in 

die zin de eerste gesprekspartners van de minister in het besluitvormingsproces. 

Zeker bij formele adviesvragen moet er op worden toegezien dat de sociale part-

ners nog impact kunnen hebben op deze besluitvorming. De sociale partners willen 

m.a.w. betrokken worden op het moment dat er nog beslissingsmarge is. 

2.2.2. Versterkt VESOC-overleg 

 Voor de Vlaamse sociale partners is het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid (het 

loopbaanakkoord) ook in de nieuwe legislatuur nog steeds het overlegkader. 

 De sociale partners vinden het erg belangrijk dat zij proactief worden betrokken bij 

de uittekening van het beleid en de totstandkoming van de regelgeving. Dit geldt 

zowel voor de sociaaleconomische materies waarvoor Vlaanderen vandaag be-

voegd is als voor de bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervor-

ming geregionaliseerd worden. De Vlaamse sociale partners wijzen dan ook op het 

belang van een versterkt VESOC-overleg.  

 De minister wil de hand reiken aan alle maatschappelijke actoren. De sociale part-

ners appreciëren dat de minister hierbij aandacht heeft voor het overleg met de so-

ciale partners in het kader van VESOC. Volgens de beleidsnota zullen volgende 

beleidsinitiatieven inzake het deel Werk tot stand komen in nauw overleg met de 

sociale partners: het creëren van een geïntegreerd duaal stelsel van leren en wer-

ken (1.2.2.), het uittekenen van nieuwe en flexibele ondernemerstrajecten alsook 

opleidingstrajecten voor ondernemers (1.2.4.), het verder realiseren van “leren via 

werken” via stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleiding (1.2.6.),  de her-

vorming van de opleidingsincentives (1.2.7.), de evaluatie en eventuele bijsturing 

van de loopbaancheques (1.4.1.). In het kader van VESOC wil de minister op korte 

termijn met de sociale partners een Banenpact sluiten. Onder andere een vereen-

voudigd doelgroepenbeleid moet hier deel van uit maken (7.1.). Eveneens in het 

kader van VESOC wil de minister samen met de interprofessionele sociale partners 

het kader voor een vernieuwd sectoraal beleid vorm geven (1.3.4.). De sociale 

partners schrijven zich in ieder geval in voor het overleg over deze thema’s. Voor 

de sociale partners is dit evenwel geen exhaustieve lijst. Alle thema’s en initiatieven 

die betrekking hebben op het beleidsdomein werk en sociale economie, alsook 

waar relevant op de belendende beleidsdomeinen onderwijs en welzijn, kunnen 

onderwerp zijn van het overleg in VESOC.  

 Een prioriteit voor overleg op VESOC is de rol van de sociale partners bij de ver-

schillende entiteiten binnen het beleidsdomein WSE. 

 De sociale partners vragen bij de beleidsvorming te worden betrokken op het mo-

ment dat er nog daadwerkelijk ruimte is voor inbreng. In zoverre dat conceptnota’s 

en andere instrumenten hieraan tegemoet komen, kunnen deze een bruikbaar in-

strument zijn ter ondersteuning van het VESOC-overleg. Dit moet dossier per dos-

sier samen met de sociale partners worden bekeken. 
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 De sociale partners vragen dat er snel werk zou worden gemaakt van een meerja-

renplanning voor het VESOC-overleg.  

 De sociale partners vragen ook expliciet om te worden betrokken bij de voorberei-

ding van het overleg met andere overheden (waaronder de federale overheid). 

2.2.3. Operationalisering van het beleid 

De beleidsnota kan worden beschouwd als het strategisch plan ter uitvoering van het 

regeerakkoord voor het beleidsdomein Werk. Hiermee is deze beleidsnota dus de 

doorvertaling van het regeerakkoord en het document waarin de krijtlijnen worden uit-

gezet voor het beleid gedurende de komende legislatuur. De beleidsnota bevat de stra-

tegische en operationele doelstellingen en projecten. In de beleidsnota werk, economie 

en innovatie wordt er hierbij een onderscheid gemaakt tussen lange termijndoelstellin-

gen (investeren) en korte termijndoelstellingen (activeren).  

 De sociale partners plaatsen vraagtekens bij de wijze waarop de vertaalslag van 

het strategische naar het meer operationele niveau is gebeurd. De sociale partners 

zijn van mening dat de beleidsnota op heel wat thema’s erg vaag blijft. De sociale 

partners rekenen er op dat dit betekent dat zij actief zullen meewerken aan de ver-

dere concretisering en invulling van de in de beleidsnota naar voor geschoven pro-

jecten en initiatieven. 

 De sociale partners betreuren dat informatie over budget en capaciteit niet wordt 

vermeld in de beleidsnota. Ook een duidelijke omschrijving van procedures of een 

overzichtelijk tijdspad ontbreken. De Vlaamse sociale partners vragen dus duide-

lijkheid over de planning en timing van de beleidsinitiatieven. Wanneer komt welk 

beleidsinitiatief aan bod? Verder stellen de sociale partners vast dat er sprake is 

van afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen, maar dat de invul-

ling hiervan ontbreekt. De sociale partners wensen hun bezorgdheid over deze hia-

ten te uiten.  

2.2.4. Geïntegreerd beleid met andere beleidsdomeinen 

Een rode draad doorheen de beleidsnota is de keuze voor een domein-overschrijdende 

aanpak van welbepaalde thema’s zoals:  

- het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom,  

- de creatie van een geïntegreerd systeem Leren en Werken,  

- het uittekenen van werk-welzijnstrajecten,  

- het realiseren van het maatwerkdecreet en van het decreet lokale diensten-

economie,  

- de complementariteit in het kader van de dienstencheques,  

- …  

Er zal worden samengewerkt met de collega-ministers van onderwijs, van welzijn en 

van sociale economie.   

 De wil tot onderlinge afstemming en samenwerking is duidelijk aanwezig. Voorals-

nog blijft het in de beleidsnota evenwel bij intenties en vrij vage doelstellingen zon-

der duidelijke afspraken. De Vlaamse sociale partners kijken dan ook uit naar ver-

dere concretisering van deze gezamenlijke initiatieven om zo te komen tot een 

meer geïntegreerd en op mekaar afgestemd beleid. 
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2.2.5. Belang van monitoring en evaluatie 

 De Vlaamse sociale partners wensen dat beleidsinitiatieven (lopend en nieuw be-

leid) zowel inhoudelijk als budgettair onderwerp zijn van een regelmatige (jaarlijkse) 

adequate monitoring en evaluatie. Waar mogelijk worden evaluatie en evaluatiecri-

teria mee in regelgeving opgenomen.  

 Er wordt periodiek over de effecten van het beleid gerapporteerd op het VESOC-

overleg en indien nodig wordt de maatregel bijgestuurd.  

2.2.6. Afstemming met andere overheden   

 De Vlaamse sociale partners moedigen de Vlaamse regering aan om voldoende 

overleg te plegen met de andere gewesten en met de federale overheid, in het bij-

zonder over de operationalisering van de bevoegdheden die overkomen in het ka-

der van de zesde staatshervorming zodat continuïteit en een vlotte overdracht kun-

nen worden gegarandeerd en ‘deloyale concurrentie’7 kan worden vermeden. 

 De Vlaamse sociale partners wensen expliciet betrokken te worden bij de voorbe-

reiding van dit overleg. Voorheen werd dit steeds gedaan en de sociale partners 

hopen dat deze  traditie verder wordt gezet.  

 De beleidslijnen die op het Vlaamse niveau worden uitgezet worden soms door-

kruist door beslissingen op het federale niveau. De Vlaamse sociale partners vra-

gen wat de houding van de Vlaamse regering is in deze en wie zich in dergelijke si-

tuatie m.a.w. afstemt op wie. 

 

3. Deel Economie, Wetenschap en Innovatie 

3.1. Budgettaire omkadering 

Het regeerakkoord bevat de meerjarige agenda en de belangrijkste doelstellingen van 

de volgende legislatuur. In een beleidsnota wordt het overeengekomen kader vertaald 

in een aantal strategische en operationele doelstellingen die voor de bevoegde minister 

het richtbaken vormen voor te voeren beleid. 

In het regeerakkoord wordt gesteld dat “we een ongeziene impuls voor onze economie 

oplopend tot een half miljard euro tegen het einde van deze regeerperiode geven.” 

 De SERV stelt vast dat de Vlaamse regering ondanks de huidige moeilijke conjunc-

turele en precaire financiële situatie het engagement aangaat om extra budgettaire 

middelen te voorzien voor economische impulsen. Aandacht voor beleidsthema’s 

                                                

7 Bijzondere Wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 

Gewesten, art.9 
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zoals bijvoorbeeld innovatie en excellentie, tewerkstelling en het versterken en 

promoten van ondernemerschap8, is in dat opzicht alvast positief. 

 Echter, in de beleidsnota ontbreekt het budgettaire frame dat duidelijk maakt hoe-

veel middelen voor welke strategische – en op een subniveau operationele - doel-

stellingen wanneer zullen worden ingezet. De SERV betreurt dat de Vlaamse rege-

ring haar begrotingskeuzes niet duidelijk uit de doeken heeft gedaan. Het is voor de 

SERV dan ook niet mogelijk om de globale strategische visie van de Vlaamse rege-

ring over groei, tewerkstelling, innovatie en ondernemerschap te evalueren noch 

accurate uitspraken te doen over de precieze oriëntatie, impact en consequenties 

van de voorgenomen beleidsintenties, in het bijzonder wat  de ondersteuningsin-

strumenten betreft (bv. de steuninstrumenten binnen het  Hermesfonds. De SERV 

vraagt dat de Vlaamse regering hierover zo snel als mogelijk duidelijkheid ver-

schaft. 

 De SERV vraagt zich bovendien af of en volgens welk tijdspad de Vlaamse rege-

ring haar budgettaire engagementen zal kunnen nakomen en realiseren. Immers, 

afgaande op de toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgaven-

begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 20159 rijzen bij 

de SERV vragen bij het realiteitsgehalte van de financiële beloften. Voor het Her-

mesfonds, bijvoorbeeld, daalt de vastleggingsmachtiging van 199,0 miljoen € bij de 

begrotingsopmaak 2014 naar 182,1 miljoen € bij de begrotingsopmaak 2015, het-

geen eerder op besparingen dan wel op extra-impulsen duidt. Merk bovendien dat 

deze machtiging nog 217,6 miljoen € bedroeg bij de tweede begrotingsaanpassing 

van 2012.. Dezelfde vaststelling gaat op als de begroting van het Hermesfonds in 

meer detail onder de loep wordt genomen. Uit de begrotingsopmaak 2015 blijkt dat 

het totaal aan vastleggingskredieten daalt van 199,3 miljoen € (begrotingsopmaak 

2014) naar 186,1 miljoen € (-6,6%). De belangrijkste dalingen doen zich voor in de 

pijler ‘Meer en sterker ondernemerschap’ (-6.4%) in het bijzonder bij de KMO-

portefeuille binnen deze pijler (- 8%), in de pijler ‘een meer groene economie’ (-

57,3%), waar voor ecolgiesteun10 25 miljoen € minder wordt voorzien, in de pijler 

‘meer groeiende ondernemingen’ met een daling van de investeringssteun met 

23% (- 5 miljoen €) en binnen de pijler ‘meer innovatieve en kennisintensieve eco-

nomie’ waar geen nieuwe initiatieven worden voorzien in 2015 bij de projecten 

NIBWel merkt de SERV op dat er een provisie opstap Economie en innovatie werd 

voorzien ten belope van 20 miljoen € ter anticipatie op het nieuwe Agentschap voor 

Ondernemen en Innoveren (AOI).  

                                                

8  De beleidsnota omvat verschillende doelstellingen aangaande ondernemerschap, als daar bijvoorbeeld 
zijn : ondernemingszin, versterken van ondernemerscompetenties, toegang tot ondernemerschap, ac-
tiveren van ondernemingspotentieel bij leerlingen, studenten en werkzoekenden, bijkomende bedrijfs-
huisvestingsmogelijkheden,… 

9  Vlaams Parlement, Stuk 13 (2014-2015) - Nr. 1, ingediend op 17 oktober 2014 (2014-2015) 

10  De daling in voorziene beleidskredieten voor ecologiesteun is het gevolg van een besparingsoperatie. 
Dit wordt ook met zo veel woorden aangegeven in de toelichting bij de begrotingsopmaak 2015 : “Con-
form de afspraken bij de formatie wordt binnen het Hermes-fonds bespaard op de ecologiepremie. De 
limitatieve technologielijst wordt afgeslankt tot de 30 technologieën die het meest performant zijn en 
het meeste bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen, de Europese 20-20-20 doelstellin-
gen en de Vlaamse milieubeleidsdoelstellingen.” 
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In de toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 201511 leest de SERV dat “het regeer-

akkoord een integratie in het vooruitzicht stelt van het Agentschap Ondernemen en het 

IWT teneinde synergieën te bekomen en nog meer in te zetten op innovatie. De 20 

miljoen nieuw beleid die wordt voorzien binnen het beleidsdomein EWI zal worden in-

gezet om extra impulsen te geven eens de nieuwe geïntegreerde ondersteuningsme-

chanismen zijn geoperationaliseerd”.  

 De SERV vraagt dat de Vlaamse regering duidelijk aangeeft welk ondersteunings-

mechanisme wordt bedoeld en welke andere finaliteit – anders dan de extra impuls 

- wordt beoogd. 

 Een ander voorbeeld die de twijfels van de SERV over de realiseerbaarheid van de 

financiële engagementen voedt, betreft de toekomstige financiering van het streek-

overleg (zie punt 2.1.7). 

3.2. Beleidsadvisering industrieel beleid en innovatie 

Het regeerakkoord geeft aan de rol van de industrieraad als onafhankelijk klankbord bij 

het beleid van nieuw industrieel ondernemen en het clusterbeleid op te waarderen. De 

beleidsnota vult aan dat de opwaardering van de industrieraad in het advieslandschap 

is ingegeven door de nood van Vlaanderen aan kwalitatief strategisch advies op het 

vlak van wetenschap en innovatie. De samenstelling en de concrete werking van die 

raad zal in het najaar 2014 aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. 

 De SERV stelt vast dat de industrieraad wordt verheven tot adviesorgaan voor zo-

wel industrieel beleid als innovatie- en wetenschapsbeleid. De opwaardering van 

de industrieraad tot adviesorgaan staat volgens de SERV haaks op de doelstelling 

van de Vlaamse regering om het advieslandschap te rationaliseren. Een ander 

voorbeeld hiervan is de oprichting van een Vlaamse adviesraad economische mi-

gratie of de piste die onderzocht wordt tot oprichting van een algemeen onder-

zoeksgebaseerd adviesorgaan voor de Vlaamse regering. Over dit laatste zal de 

SERV zich uitspreken in zijn advies over de organisatie van het beleidsrelevant on-

derzoek (zie verder punt3.4). 

 Overigens en last but not least merkt de SERV op dat hij decretaal als SAR aange-

duid is onder meer voor het beleidsveld economie. De SERV vraagt zich dan ook af 

hoe de opwaardering van de industrieraad kan gerijmd worden met de positie die 

de SERV bekleedt in het advies- en overleglandschap in het algemeen en het be-

leidsveld economie in het bijzonder. 

 De SERV is altijd van oordeel geweest dat innovatie en economie onlosmakelijk 

met elkaar verstrengeld zijn. De SERV wil – naar evenbeeld met het beleidsveld 

economie – vanuit sociaaleconomische invalshoek ten volle zijn verantwoordelijk-

heid opnemen voor het beleidsveld innovatie  en zijn werkzaamheden hierrond in-

tensifiëren. De SERV onderkent hierbij de meerwaarde van het triple helix model 

(sociale partners, onderzoekswereld, overheid). De SERV zal zich beraden hoe in 

                                                

11  Vlaams Parlement, Stuk 13 (2014-2015) - Nr. 1, ingediend op 17 oktober 2014 (2014-2015) 
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de toekomst binnen de SERV-werking vorm kan gegeven worden aan de wissel-

werking met de academische en onderzoekswereld. 

 

3.3. Integratie, afstemming en vereenvoudiging van 

structuren en instrumenten 

 De SERV vindt het positief dat de Vlaamse regering stappen wil ondernemen om 

het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de brede waaier aan on-

dersteuningsinstrumenten te vereenvoudigen en te herstructureren. Niettemin wil 

hij uiting geven aan een aantal hieronder weergegeven bekommernissen. 

 De SERV wijst er in dit kader op dat hij thans een advies voorbereidt over de effici-

ente governance van de innovatiestructuren in Vlaanderen. Bovendien voorziet de 

SERV in het werkprogramma 2015 een advies over het economisch instrumentari-

um binnen en buiten de Vlaamse begroting alsook de opzet van een toetsingskader 

dat een beleidsrelevante afstemming van het economisch instrumentarium van het 

Hermesfonds met het O&O-instrumentarium van het IWT beoogt. 

3.3.1. Overheidslandschap 

 De SERV onderschrijft de ambitie van de beleidsnota om het gefragmenteerd land-

schap aan overheidsinstellingen en de daaraan verbonden dienstverlening te ver-

eenvoudigen. De uitbouw van het digitaal loket, de integratie van het Agentschap 

Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het IWT en de integratie van de 

meer op lange termijn gerichte IWT-programma’s (meer academisch gerichte in-

strumenten) en de Herculeswerking in het FWO zijn belangrijke stappen daartoe. 

Integratie AO en bedrijfsgerichte diensten IWT 

 Zoals reeds gezegd, schaart de SERV zich achter de integratie van het Agentschap 

Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het IWT. Samen met de verdere 

uitbouw van het geïntegreerd digitaal loket tot een unieke front office van de 

Vlaamse overheid beoogt de integratie van de twee instellingen de bevordering van 

een vereenvoudigde dienstverlening op maat. De SERV vraagt zich af hoe de uitrol 

van de dienstverlening bij het integratieproces zal verlopen en wat de impact ervan 

zal zijn op de dienstverlening. 

 De SERV stelt vast dat het nieuwe Agentschap, het Agentschap voor Ondernemen 

en Innoveren (AOI), wordt opgevat als een IVA, waarbij de Raad van Bestuur van 

het IWT wordt omgevormd tot het raadgevend comité voor het nieuwe AOI. Dit in 

tegenstelling met andere sleutelspelers van het beleidsdomein econome, innovatie 

en wetenschappen zoals PMV, FIT en het FWO, dat overigens ook voorwerp is van 

een integratieoefening, die hun statuut van EVA blijven behouden. 

 De SERV is van oordeel dat de integratie-oefening tot het nieuwe AOI best vorm 

wordt gegeven door een EVA met een raad van bestuur waarmee de Vlaamse re-

gering een beheersovereenkomst afsluit. De omvorming van het nieuwe AOI tot 

een EVA biedt een meerwaarde voor het beleid : 
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- Een EVA beschikt, binnen de contouren van de beheersovereenkomst, over 

een grotere autonomie en onafhankelijkheid en kan hierop aangesproken wor-

den. Dit noopt de raad van bestuur tot een transparante en objectieve gover-

nance van het Agentschap, ook op financieel vlak. Een louter adviesfunctie is 

veel vrijblijvender en responsabiliseert de betrokken actoren veel minder. 
- Een EVA met een raad van bestuur garandeert een maximale onafhankelijkheid  

bij de toekenning van de steun.  Toetsing van objectiviteit, transparantie, kwali-
teit en coherentie in de steuntoewijzing is essentieel voor de reputatie van de 
instelling en dus ook voor de dienstverlening ervan naar de bedrijfswereld. 

- Een EVA met een raad van bestuur, op evenwichtige wijze samengesteld en 
met een vertegenwoordiging van het sociaaleconomisch middenveld, garan-
deert dat de relevante stakeholders worden betrokken in de dagelijkse aanstu-
ring van het agentschap. Relevante stakeholders kunnen op korte termijn con-
crete problemen en mankementen van de instrumenten aankaarten en op 
langere termijn als eerste maatschappelijke noden onderkennen.De terugkop-
peling hiervan naar de beleidsontwikkeling binnen de raad van bestuur maakt 
snelle en doelgerichte aanpassingen en bijsturingen mogelijk. De directe en 
formele betrokkenheid van maatschappelijke actoren biedt aldus een toege-
voegde waarde bij de concrete uitvoering van het beleid, hetgeen een criterium 
is voor de oprichting van een EVA. 
 

 Verder is de SERV van oordeel dat de internationale poot van het economisch be-

leid (FIT) maximaal betrokken moet worden in de integratie-oefening. 

Integratie FWO, Herculesstichting en academische diensten IWT 

 In zijn advies12 van 23 december 2013 heeft de SERV reeds gepleit voor een inte-

gratie van de doelstellingen en de werking van de Herculesstichting in deze van het 

FWO, gelet op beider opdrachtomschrijvingen. Tevens wees de SERV in hetzelfde 

advies erop dat de decreetswijziging (van het Wetenschaps- en Innovatiedecreet) 

niet werd aangegrepen om meer openheid te creëren over de samenstelling van de 

governance organen van het Fonds. 

 Naar aanleiding van de integratie-oefening, waarin ook het IWT wordt betrokken, 

herhaalt de SERV zijn pleidooi voor meer openheid en transparantie van het go-

vernancemodel van het FWO.  

3.3.2. Instrumenten 

“De integratie van het AO en IWT in het nieuwe AOI moet er in eerste instantie voor 

zorgen dat de steunmaatregelen gericht op innovatie en de economische steunmaat-

regelen nauwer op elkaar aansluiten en ingezet kunnen worden als één geïntegreerd 

en op elkaar afgestemd steuninstrumentarium of tool box waarmee Vlaamse bedrijven 

en internationale bedrijven die zich in Vlaanderen willen vestigen optimaal kunnen on-

dersteund worden”, dixit de beleidsnota ter uitvoering van het regeerakkoord. 

 Bij de integratie van het steuninstrumentarium vraagt de SERV bijzondere aan-

dacht voor een maximale vraaggerichtheid van de IWT-steunverlening en pleit hij 

                                                

12  Advies over het wijzigingsdecreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid, SERV, 23 december 2013 
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voor een sterke focus op de valorisatie. Dit moet zich weerspiegelen in een verlen-

ging en een verbreding van het steuntraject.  

- De verlenging van het steuntraject. Vlaanderen slaagt er onvoldoende in om 

fundamenteel onderzoek te vertalen in nieuwe producten die de economie toe-

gevoegde waarde bezorgen. Onderzoek blijft te veel in de ontwikkelingsfase 

steken met als gevolg dat Vlaamse spin-offs en start-ups niet snel genoeg kun-

nen doorgroeien en daardoor in buitenlandse handen vallen. 

- De verbreding van het steuntraject. De verbreding van het steuntraject beoogt 

een ondersteuning in de breedte van niet-technologische innovaties (bv. ar-

beidsorganisatorische innovatie, procesinnovatie, HRM,…) , sectoren (bv. dien-

sten, non profit en creatieve sectoren) en niet-kennisintensieve ondernemingen 

(innovatievolgers). 

 De SERV is reeds in het begin van de vorige legislatuur vragende partij geweest 

om het economisch beleidsinstrumentarium aan een evaluatie te onderwerpen. 

Dergelijke evaluatie moet toelaten om het instrumentarium gericht in te zetten en af 

te stemmen op de strategische doelstellingen van het te voeren beleid. Evaluatie 

en monitoring van het instrumentarium verdienen volgens de SERV verhoogde 

aandacht vanwege de overheid. De beschikbaarheid van relevante cijfergegevens 

is hierbij cruciaal : weten is immers meten. Een efficiënte aansturing van het in-

strumentarium in functie van strategische beleidsdoelstellingen is maar mogelijk in-

dien de overheid zicht heeft op de opgeleverde output (tewerkstelling, toegevoegde 

waarde, producten, diensten,…) en outcome (maatschappelijke en economische 

effecten). Dit is tot op heden echter onvoldoende het geval. Dit is onder meer ge-

bleken bij het in kaart brengen door de SERV van de overheidsmiddelen die binnen 

en buiten de begroting worden ingezet voor het economisch instrumentarium (zie 

hieronder). De SERV vraagt daarom dat de overheid een methodiek/instrument van 

systematische gegevensverzameling ontwikkelt dat toelaat om de effecten van het 

ingezette instrumentariumte raadplegen. De voorziene databank voor participaties 

en subsidies kan hiervoor een aanknopingspunt vormen. Bij het in kaart brengen 

van de effecten van de steuninstrumenten dient ook de administratieve impact ge-

meten te worden13. Op die manier kan een bijdrage worden geleverd in de realisa-

tie van een doorbraak die door de beleidsnota wordt vooropgesteld, nl. de betrok-

kenheid van KMO’s in het innovatiebeleid en de toekenning van laagdrempelige 

projectsteun op KMO-maat. 

 In 2014 heeft de SERV de Vlaamse middelen besteed aan economisch beleid 

sinds 2008 in kaart gebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen (1) middelen be-

steed via de Vlaamse begroting14 en (2) middelen buiten de Vlaamse begroting in-

gezet via het economisch overheidsinstrumentarium15. Naast de grootteorde van 

ingezette middelen en hun betekenis binnen het geheel van de Vlaamse begroting 

wordt gefocust op verschuivingen van prioriteiten binnen de gehele enveloppes. De 

                                                

13  Zie hiervoor advies over open innovatie, SERV, 12 november 2013 

14  Rapport, middelen voor het Vlaams economisch instrumentarium binnen de begroting, SERV, 29 sep-
tember 2014. 

15  Rapport, middelen voor en resultaten van het Vlaams economisch instrumentarium sinds 2009, SERV 
17 november 2014 
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SERV neemt zich voor om op basis van deze rapporten in 2015 een advies te for-

muleren met een impact- en doelmatigheidsinschatting van de ingezette middelen. 

 Verder vindt de SERV het positief dat het de betrachting is om ook in het oplei-

dingsinstrumentarium (opleidingscheques, betaald educatief verlof, opleidingskre-

diet, strategische transformatiesteun, KMO-portefeuille, ESF-oproep opleiding in 

bedrijven, …) tot vereenvoudiging en afstemming te komen met het oog op meer 

synergie en doelmatigheid (maatgerichte inzet van de instrumenten). De SERV 

vraagt dat deze integratie-oefening in overleg met de sociale partners zal gebeu-

ren. 

3.4. Capaciteitsopbouw bij overheid 

 De beleidsnota onderkent het belang van evidence-based beleidsvoering en van 

wetenschappelijk onderzoek als beleidsondersteuning. Een belangrijk aandachts-

punt hierbij is evenwel de opbouw van een ‘voldoende onderzoekscapaciteit’ bin-

nen de overheid. Dit heeft verschillende dimensies: financiële middelen, personeel, 

beleidskennis, een zekere expertise over onderzoekstechnieken en een systemati-

sche methodiek voor outcome-monitoring. De opbouw van dergelijke capaciteit is 

noodzakelijk voor kwaliteitsvol onderzoek en kwaliteitsvolle doorwerking van dat 

onderzoek in beleid. Het is met name noodzakelijk om onderzoek en beleidsevalua-

ties goed voor te bereiden, om ze goed op te volgen indien ze worden uitbesteed, 

en om ze te gebruiken ter ondersteuning en onderbouwing van beleidsbeslissin-

gen. Dus ook indien men ervoor kiest om onderzoek en evaluaties uit te besteden, 

is een interne capaciteit vereist. De vraag is dus niet of er een interne capaciteit 

nodig is, maar wel hoe uitgebreid men de interne capaciteit ontwikkelt en in welke 

mate men (daarnaast) beroep doet op een externe capaciteit. 

 Opbouw van capaciteit maakt het volgens de SERV bovendien mogelijk om een 

optimale doorwerking van onderzoek in het beleid te realiseren. De doorwerking 

van beleidsrelevant onderzoek kan namelijk slechts worden gerealiseerd indien de 

diverse beleidsdomeinen en de stakeholders een duidelijk zicht krijgen op de on-

derzoekswerkzaamheden en –resultaten.  

 De SERV benadrukt dat hij zich in de nabije toekomst zal beraden over de toekom-

stige organisatie van het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. 

3.5. Clusterbeleid 

Het regeerakkoord stelt dat “de Vlaamse Regering het nieuw industrieel ondernemen 

als ambitieus en mobiliserend project wenst verder te ontwikkelen. Via een gericht 

clusterbeleid dat ondernemersgedreven is (entrepreneurial discovery) versnellen we de 

transformatie van ons economisch weefsel en versterken we het kennisgedreven ka-

rakter van de economie. We maken duidelijke keuzes voor specifieke sectoren en clus-

ters die aansluiten bij de sterkten van de Vlaamse industrie en de kennisinstellingen en 

waarmee we internationaal het verschil kunnen maken”. 

 De SERV vindt het positief dat de Vlaamse regering een beleidskader wil scheppen 

dat duidelijkheid schept in de keuzes voor specifieke clusters. De SERV meent dat 

het clusterverhaal van de Vlaamse Regering tot op vandaag te zeer is blijven han-
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gen bij het ontdekken en identificeren van de Vlaamse industriële sterktes16. On-

danks het cruciale belang van deze oefening voor de uitbouw van een efficiënt en 

effectief clusterbeleid, is het meer dan ooit tijd om het clusterbeleid effectief op het 

terrein te concretiseren. De SERV wenst betrokken te worden bij de concrete invul-

ling en uitrol van het beleidsproces op het terrein. Onder meer de inzet van het 

steuninstrumentarium (criteria, voorwaarden) ter ondersteuning van de clusters 

vormt voor de SERV een belangrijk aandachtspunt hierbij. De aangekondigde inte-

gratie-oefening van het instrumentarium biedt in dat opzicht volgens hem een aan-

tal opportuniteiten. 

 De SERV vindt het positief dat de beleidsnota aandacht besteedt aan de samen-

werking tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen enerzijds en het bedrijfsle-

ven anderzijds. De SERV heeft in zijn advies van 12 november 201317 gesteld dat 

in het licht van de slimme specialisaties en omwille van het positief effect op de in-

novatief-economische slagkracht van ondernemingen en regio’s, open innovatie-

clusters een belangrijke troef vormen voor de transformatie van industriële activitei-

ten. Het Nieuw Industrieel Ondernemen veronderstelt dat ondernemingen - om de 

grote sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan - over de 

grenzen van de klassieke sectoren heen in open innovatieclusters samenwerken 

met andere ondernemingen, kennisinstellingen, onderwijs, overheid, en andere 

stakeholders. Samenwerking in clusters biedt bovendien opportuniteiten om het 

kennisabsorptievermogen van KMO’s te vergroten en vormt zodoende een hef-

boom voor de transformatie van KMO’s. 

 Volgens de beleidsnota zullen projecten van grote ondernemingen en andere O&O-

kennisintensieve ondernemingen slechts voor steun in aanmerking komen indien zij 

gerealiseerd worden in samenwerking met andere ondernemingen, in het bijzonder 

de KMO’s, en kennisinstellingen. De SERV onderstreept dat open innoveren in de 

eerste plaats een verantwoordelijkheid blijft van ondernemingen en organisaties, 

zowel binnen de profit- als de social profitsector. De overheid moet evenwel de 

randvoorwaarden voor open innovatie optimaliseren onder meer door te voorzien in 

een adequaat instrumentarium van sensibilisering, stimulering, facilitering en on-

dersteuning, met bijzondere aandacht voor de KO (kleine ondernemingen). Dit kan 

ertoe bijdragen dat bestaande drempels uit de weg worden geruimd en er een ech-

te samenwerkingscultuur tot stand komt. Naast generieke maatregelen bepleitte de 

SERV specifieke maatregelen om KMO’s en social profit organisaties bij open in-

novatie te ondersteunen : 

- Laagdrempelige procedures in de diverse steuninstrumenten. 

- Versterking van intermediaire structuren, in het bijzonder van de provinciale in-

novatiecentra die inzake innovatiebegeleiding en ondersteuning van onderne-

mingen een rol van een soort ‘uniek loket’ kunnen opnemen. 

- Heldere informatie en communicatie over intellectuele eigendom en alternatieve 

samenwerkingsovereenkomsten. 

                                                

16  Zie hiervoor Advies over de conceptnota ‘een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbe-
leid’, SERV, 2 april 2013 

17  Advies over het steuninstrumentarium voor open innovatie, SERV, 12 november 2013 
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- Meer aandacht voor spillovereffecten bij samenwerking tussen bedrijven.

  

 De SERV vestigt tevens de aandacht op het belang van werknemersparticipatie in 

clusterinitiatieven. Hij vraagt aandacht voor dit aspect in het instrumentarium.. Par-

ticipatie van werknemers kan bijdragen tot een efficiënte arbeidsorganisatie met 

positieve impact op de performantie van ondernemingen (en clusters). Overigens 

stelt de SERV vast dat noch in het regeerakkoord noch in de beleidsnota nauwe-

lijks aandacht wordt besteed aan niet-technologische innovatie. 

3.6. PMV 

 De SERV stelt vast dat PMV doorheen de jaren is uitgegroeid tot een haast onont-

warbaar kluwen van organisaties en beleidsinstrumenten met uiteenlopende op-

drachten, doelstellingen en doelgroepen. De SERV vraagt dat de overheid een dui-

delijke visie ontwikkelt over de rol en de positie van PMV in het economisch 

beleidslandschap. Deze visie moet leiden tot een afgelijnde opdrachtomschrijving 

van PMV gebaseerd op gerichte keuzes. De consolidatie van PMV binnen de 

Vlaamse begrotingsperimeter, die ongetwijfeld een impact zal hebben op de wer-

king van PMV, is een factor waarmee rekening zal moeten gehouden worden. De 

SERV vraagt dat zo snel als mogelijk duidelijkheid wordt verschaft over de budget-

taire en beleidsmatige consequenties van de consolidatie. Zoals reeds aangege-

ven, legt de SERV momenteel de laatste hand aan een informatierapport over de 

ingezette middelen voor het economisch overheidsinstrumentarium buiten de be-

groting. 

 Hieronder gaat de SERV op beknopte wijze in op een aantal PMV-dochters en –

instrumenten. 

- Participatiefonds. Participatiefonds is als een afzonderlijke entiteit binnen PMV 

ondergebracht. In het akkoord18 over de implementatie van de zesde staats-

hervorming in Vlaanderen heeft de SERV gepleit voor een geëigende, pragma-

tische opvangstructuur onder de koepel van PMV voor de continuering van de 

producten van het Participatiefonds in Vlaanderen. Belangrijkste drijfveer hier-

voor is dat er nu geen vacuüm ontstaat voor de producten van het Fonds. De 

SERV stelt vast sinds 1 juli 2014 met het Participatiefonds Vlaanderen voorzien 

wordt in een opvangstructuur voor de kredietactiviteiten van het federale Parti-

cipatiefonds. Nu de continuering van de kredietactiviteiten mogelijk blijkt, dringt 

de SERV in aanvulling op zijn akkoord aan op een volgende stap in de betref-

fende bevoegdheidsoverdracht De SERV vindt het namelijk belangrijk dat er 

voldoende stroomlijning wordt nagestreefd tussen de instrumenten aangeboden 

door het Participatiefonds en de instrumenten van PMV.  

- Vlaams Energiebedrijf. De beleidsnota stelt dat de integratie van het VEB zal 

plaatsvinden in PMV en dat het VEB zich in de schoot van PMV zal specialise-

ren op het gebied van georganiseerde en besparende energielevering. Het ne-

men van participaties wordt overgelaten aan PMV. De SERV vraagt zich af 

                                                

18  Akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6
de

 staatshervorming in Vlaanderen, SERV, 27 juni 
2012 
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waarom het VEB in PMV wordt geïntegreerd. Volgens de SERV is het Agent-

schap Facilitair Bedrijf een meer voor de hand liggend agentschap om de op-

drachten van het VEB te incorporeren. Een andere vraag die rijst is welke doel-

groep beoogd wordt met de besparende energielevering. 

- TINA-fonds. De beleidsnota stelt een evaluatie van het TINA-fonds in het voor-

uitzicht voor een bredere inzetbaarheid van het instrument in het kader van het 

gericht clusterbeleid. De SERV vraagt om van bij het begin in VESOC bij het 

evaluatieproces betrokken te worden en nadien, ingeval van een conceptnota 

of wetgevend initiatief, om advies gevraagd te worden over de aanpassing van 

de missie en werking van het TINA-fonds. 

- SOFI-fondsen. Om het marktfalen van financiering in de moeilijkste fase op te 

vangen voorziet de beleidsnota in een volstorting van de kapitaalsverhoging bij 

PMV en in een evaluatie van een mogelijke uitbreiding van de SOFI-fondsen 

ten behoeve van spin-offs. De SERV is van oordeel dat een evaluatie de evi-

dentie zelf is en inzicht moet verschaffen over de effectiviteit van de SOFI-

fondsen alvorens wordt overgegaan tot het injecteren van nieuwe middelen en 

de uitbreiding van de fondsen. In de evaluatie moet ook rekening gehouden 

worden met het speelveld dat er reeds bestaat voor spin-offs (bijvoorbeeld de 

universiteiten, de strategische onderzoekscentra,…). Overigens pleit de SERV 

ook hier voor een integratie van bestaandeinstrumenten. 

- SALK. De SERV vraagt dat hij in VESOC op regelmatige basis wordt geïnfor-

meerd over de uitvoering van het SALK-actieprogramma. 

- Participaties. De SERV vindt de uitbouw van een databank voor subsidies en 

participaties een goed initiatief. Hij pleit wel voor een grote transparantie ervan 

niet alleen voor de overheid, de onderzoeksinstellingen en de bedrijven maar 

ook voor het grote publiek. 

3.7. Streekoverleg en preventief bedrijfsbeleid 

 De beleidsnota geeft aan dat het preventief bedrijfsbeleid door de overheid in sa-

menwerking met de SERV wordt geëvalueerd. Voor de SERV moet deze evaluatie 

verder reiken dan enkel de werking van het Comité Preventief Bedrijfsbeleid. Ruim 

opgevat dient de evaluatie te gaan over de instrumenten die vanuit het economisch 

beleid kunnen worden ingeschakeld om ondernemingen in Vlaanderen te behou-

den. De SERV vraagt dat de evaluatieoefening in het kader van VESOC wordt uit-

gevoerd. 

 Wat het streekbeleid betreft, stelt de SERV vast dat dit thema noch in het regeer-

akkoord noch in de beleidsnota aan bod komt. De SERV vindt dit een lacune omdat 

in de beleidsnota ‘Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid’ verder de kaart wordt ge-

trokken van regiovorming op basis van de uitgevoerde gebiedsdekkende regio-

screening. Ook in deze beleidsnota wordt echter niet aangegeven hoe de Vlaamse 

regering de verhouding ziet tussen de RESOC’s/SERR’s en de dynamiek van de 

regiovorming. 

 Daarnaast heeft de SERV vernomen dat ook de werking van de ERSV’s voorwerp 

vormt van besparingen. Ook hierover en over de budgettaire omkadering in het al-

gemeen van de ERSV/RESOC/SERR-werking vindt de SERV geen aanknopings-

punten in het regeerakkoord of de beleidsnota. 
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 De SERV onderstreept het belang van een performant streekoverleg. Sociaaleco-

nomisch streekoverleg mobiliseert heel wat vertegenwoordigers uit het sociaaleco-

nomisch middenveld en kan een belangrijke bijdrage leveren voor het sociaaleco-

nomisch beleid van de diverse overheden en voor de sociaaleconomische 

ontwikkeling van de streek. De SERV vraagt een engagement van de Vlaamse re-

gering om efficiënt sociaaleconomisch streekoverleg structureel te faciliteren en 

ondersteunen. Het streekbeleid belangt immers ook het Vlaams niveau aan en de 

sociaaleconomische ontwikkeling van Vlaanderen wordt mee gestalte gegeven 

door dit streekbeleid. 


