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Sinterklaasregering

Op 6 december ging eindelijk de nieuwe fede-
rale regering van start. Enkele krantenkoppen 
spraken om evidente reden van een sinterklaas-
regering. Of de goede heilige man blij is met 
deze uitspraak hebben we niet kunnen achter-
halen. Het is geen geschikte tijd voor geschen-
ken of lekkers. 
Allicht dacht hij met velen onder ons dat het wel 
stilaan tijd was geworden en dat de regering de 
crisis het hoofd moet helpen bieden. Volgend 
jaar kan hij dan beslissen of hij nog iets extra 
doet.

Het regeerakkoord is een lijvig werkstuk gewor-
den waarbij vooral de afspraken rond staats-
hervorming en begroting opvallen. Vlaanderen 
krijgt er belangrijke bevoegdheden bij die van 
groot belang zijn voor het werkgelegenheids-
beleid. Het hoeft geen betoog dat dit ook het 
overleg in Vlaanderen een impuls zal geven. Nu 
de principiële beslissingen zijn gevallen is het 
hoog tijd om de uitvoering ervan goed en wel-
doordacht voor te bereiden. De sociale partners 
zijn meteen alert om in dit proces een toonaan-
gevende rol te spelen. De volgende maanden zal 
in de schoot van de SERV werk worden gemaakt 
om die rol procedureel en inhoudelijk een kwali-
teitsvolle invulling te geven, al was het maar om 
te voorkomen dat men ons zou vergasten op…
een zwarte piet!

Het wordt dus eens te meer een cruciaal jaar 
voor de sociale partners en de SERV. We nemen 
ons alvast voor om er stevig tegen aan te gaan,
Vanwege onze partners en het SERV-personeel; 
prettige eindejaarsfeesten en veel geluk in het 
nieuwe jaar!

Pieter Kerremans
Administrateur-generaal
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Naar een betere samenwerking 
tussen bedrijven en kenniscentra 

 Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere (KULeuven) 

De SERV pleit voor meer wissel-
werking en bewustwording bij ken-
niscentra en ondernemingen. Welke 
aandachtspunten ziet u?

KD: Vooreerst zijn kenniscentra vra-
gende partij voor samenwerking 
met bedrijven. De grote bedrijven 
kennen hen, maar bij KMO’s kan het 
lonen te werken aan bewustwording 
en hen te overtuigen van het belang 
van samenwerking. Wie niet over-
tuigd is van dit belang, zal immers 
de stap naar samenwerking met een 
kenniscentrum niet zetten.
Ten tweede zal samenwerking maar 
lukken als er gemeenschappelijke 
doelstellingen zijn. De ondernemin-
gen kunnen erg verschillen. Ze zijn 
klein, middelgroot of groot, high of 

Vlaanderen kan beter op het vlak van kennisva-
lorisatie. De kennis aan universiteiten en hoge-
scholen vindt te weinig toepassingen in onze be-
drijven. De Stichting Innovatie & Arbeid bracht 
de drempels in kaart die de samenwerking tus-
sen bedrijven en kenniscentra bemoeilijken. Het 
onderzoek was aanleiding voor een advies van 
de SERV (zie kader) en een gedachtewisseling 
met Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere (KULeuven).

low tech, ze leveren producten of diensten. Ze hebben 
elk hun eigen behoeften en hebben daarbij nood aan 
gepaste instrumenten om samen te werken met de ken-
niscentra. Deze kenniscentra hebben elk hun eigen on-
derzoeksspecialisaties en via dit breed gamma aan 
specialiteiten kunnen ze tailor made inspelen op wat 
bedrijven nodig hebben. Bij KMO’s moet het vaak niet 
gaan om grootschalige Research & Development (R&D)-
projecten. Innovaties kunnen zich even goed op het 
vlak van stapsgewijze procesverbeteringen afspelen.

Samenwerking zal maar lukken 
als er gemeenschappelijke 
doelstellingen zijn 
Ten derde is het belangrijk de gap te verkleinen van 
onderzoek naar bruikbare toepassingen, innovaties 
absorbeerbaar maken voor bedrijven.

Wetenschap en onderzoek evolueren snel en het is 
moeilijk alle vernieuwingen bij te houden. Is het mo-
gelijk om de kennis te vatten in een transparante da-
tabank zoals het Flanders Research Information 
Space (FRIS)-portaal?

KD: Er is inderdaad nood aan een toegangspoort 
maar die moet ook gevonden worden. Kenniscentra 
en ondernemingen moeten de databank kennen en 
gebruiken. Voor KMO’s lijkt het me evident dat zij niet 
zelf de databank doorworstelen maar dat intermedi-

airen zoals Technology Transfer Offices (TTO) en in-
novatiecentra dat voor hen doen. Ook voor wie wel 
weet wat hij zoekt, zal - eens de databank in gebruik 
is - ondersteuning nodig zijn om de afstemming van 
vraag en aanbod te vinden.

Intermediaire structuren steunen bedrijven in hun 
zoektocht naar de juiste kennis voor hun innovatie. 
Zijn er bijkomende initiatieven nodig zoals bv. laag-
drempelige Expertise en Dienstencentra (LED’s) in 
West-Vlaanderen?

KD: De TTO’s zijn binnen de associaties de front of-
fices voor interactie met het bedrijfsleven. De inno-
vatiecentra spelen volgens mij een primaire rol. Zij 
staan centraal in het spinnenweb en kunnen KMO’s de 
weg tonen naar de juiste kenniscentra. Op hun beurt 
kunnen die kenniscentra de doelgroepen aanspreken 
die aansluiten bij de finaliteit van hun onderzoek. Er is 
geen nood aan bijkomende initiatieven, maar wel aan 
transparante structuren. De innovatiecentra staan 
centraal als wegwijzer voor de KMO in het innovatie-
landschap en ze moeten ondernemingen overtuigen 
en toeleiden naar de TTO’s, competentiepolen, enz. 
om de inhoudelijke ondersteuning en uitwerking voor 
hun innovatienoden te realiseren.

KMO’s willen best samenwerken, maar daar staan 
kenniscentra niet altijd voor open. Soms zijn de ei-
sen voor projectsteun ook te hoog. Gaat het om een 
mismatch of moeten behoeften en aanbod beter 
aansluiten?

KD: Tien jaar geleden bereikte het IWT honderd 
KMO’s. Vandaag zijn dat er een achthonderttal en het 
aantal groeit verder. De KMO’s vinden de weg dus in 
toenemende mate. Maar de vraag is niet alleen of de 
KMO’s klaar zijn voor innovatie. Maar ook: kunnen we 
innovaties koppelen aan ondernemerschap? Dat kan 
bv. via stages, spin-offs, internationale samenwerking 
en het aantrekken van buitenlandse spelers. Rand-

Er is geen nood aan 
bijkomende initiatieven, 
maar wel aan transparante 
structuren 

voorwaarde is dat het economisch weefsel er klaar 
voor is. De overheid moet een positief ondernemings-
klimaat creëren met transparante regelgeving, enz. 
De kennisdimensie is daarvan slechts een, weliswaar 
belangrijk, aspect.
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Zijn de instrumenten (TETRA, VIS, SBO,…) gericht op 
samenwerking van ondernemingen met andere on-
dernemingen volgens u voldoende krachtig?

KD: Uit zichzelf zijn ondernemingen vaak weinig ge-
neigd samen te werken tenzij er een win-winsituatie 
aan vast zit. Sommige van de projecten die u noemt, 
richten zich sterk op collectief onderzoek. Dat is nodig 
maar vandaag vaak niet meer voldoende. Er is immers 
een groeiende nood aan coöperatief of bilateraal onder-
zoek dat veel sterker gericht is op de specifieke noden 
van een beperkt aantal bedrijven of van één bedrijf. 

Wetenschappers zitten niet meer in een ivoren toren, 
maar samenwerken met collega-onderzoekers blijft 
een heikel punt. Hoe kan de overheid dat bevorderen 
en de kloof tussen kenniscentra dichten?

KD: De samenwerking tussen onderzoekers is al sterk 
in positieve zin geëvolueerd. Zo’n 60% van de onder-
zoeksoutput van de Vlaamse universiteiten is vandaag 
het resultaat van een internationale samenwerking. Dit 
betekent dat ze ideale knooppunten zijn om het lokaal 

bedrijfsweefsel 
in contact te
brengen met de 
internationale 
wetenschappelij-
ke en technologi-
sche evoluties.
De dwarsverban-

den tussen het professioneel en het academisch onder-
wijs zijn in volle ontwikkeling. De samenwerking voor 
O&O tussen ondernemingen en kenniscentra wordt in 
Vlaanderen ook bevorderd via additionaliteitsbonussen 
bij IWT O&O-projecten. Tot slot wordt in de praktijk 
meer en meer samengewerkt met centra buiten Vlaan-
deren. 

In het SERVbericht van december 2008 stelde u dat 
technologische innovatie maar kan slagen als ze on-
dersteund wordt door organisatorische innovatie.
Hoe kunnen de humane disciplines geïntegreerd wor-
den in technisch-wetenschappelijke onderzoekspro-
jecten?

KD: Enerzijds zijn er kenniscentra die werken aan ken-
nisopbouw rond organisatievernieuwing zoals Flanders 

 

 

 

Organisatorische innovatie 
creëert de juiste context 
voor het innovatieproces 

 

Synergy. Anderzijds kunnen de innovatiecentra ook 
voor organisatorische innovatie hun intermediaire rol 
opnemen. In de praktijk is een bedrijf meestal op zoek 
naar een technologische oplossing, maar als organisa-
torische innovatie het innovatieproces in het bedrijf kan 
verbeteren dan kunnen de kenniscentra hen hier op wij-
zen en doorverwijzen. Organisatorische innovatie cre-
eert de juiste context voor het innovatieproces. Graag 
verwijs ik ook naar het succesvol project “Tot uw Dien-
sten” dat de laatste jaren door de innovatiecentra werd 
uitgewerkt en uitgerold. Het biedt een ideaal kader voor 
KMO’s om na te denken over de totaliteit van hun inno-
vatie-activiteiten, inclusief de organisatorische dimen-
sie ervan. 

SERV-advies 

Samenwerking tussen kenniscentra en 
bedrijven bij technologische innovatie 

Het Vlaamse innovatiesysteem kampt met een  
innovatie-paradox, waarbij wetenschappelijk-
technologische kennis te weinig gevaloriseerd 
wordt in producten en diensten. Dit pijnpunt wordt 
onder meer in het Pact 2020 en het Werkgelegen-
heids- en Investeringsplan aangepakt.

De SERV formuleert actielijnen die de samen-
werking tussen bedrijven en kenniscentra kunnen 
ondersteunen en versterken:

 actielijnen die focussen op de bewustwording  
 van het belang van samenwerking;

 actielijnen die beogen de relevante kennis in  
 Vlaanderen toegankelijk te maken voor onder- 
 nemingen en onderzoekers, waarbij de 
 transparantie van intermediaire structuren 
 centraal staat;

  actielijnen die betrekking hebben op de finan- 
 ciële ondersteuning;

  aandacht voor een breed concept van inno- 
 vatie bij de kennistransfertinspanningen.

Meer informatie: www.serv.be

SERV BOUW

Rondetafel 
Bouw

Nu alle voorbereidingen achter de rug zijn gaat 
de Rondetafel Bouw van start. Per sector wor-
den de actieplannen uit het witboek “Een Nieuw 
Industrieel Beleid voor Vlaanderen (NIB)” in 
Rondetafels besproken. De werking van de Ron-
detafels gebeurt conform het VESOC-protocol 
(18 januari 2008). De Rondetafel Bouw geldt als 
pilootproject.

Nieuw industrieel beleid

Eind mei 2011 keurde de Vlaamse 
Regering het witboek goed. Het wit-
boek bevat een overkoepelende visie 
op de toekomst van de industrie in 
Vlaanderen. De bedoeling is om de 
industrie in Vlaanderen te ‘transfor-
meren’ naar een moderne industrie 
die groener, socialer, creatiever en 
innovatiever is. Het witboek was een 
eerste concretisering van de Staten-
Generaal voor de Industrie. De Ron-
detafels zijn een volgende stap.

Doelstellingen Rondetafel

Na de noodzakelijke voorbereidende 
toetsingen met de sociale partners 
in de bouwsector gaat de Rondeta-
fel Bouw nu van start. De Rondetafel 
Bouw moet ertoe leiden dat: 

 transformatieplatformen tot 
 stand komen met telkens een 
 netwerk van diverse actoren die 
 samen een welbepaalde trans- 
 formatie (bv. energiezuinige 
 woningen, PPS-constructies,her- 
 gebruik van bouw- en sloop- 
 puin,..) willen realiseren met een  
 hoge potentie, niet alleen in eigen  
 land maar ook in het buiten- 

 land, én met een belangrijke hefboom voor de 
 Vlaamse economie;

 deze platformen specifieke transformatie- 
 trajecten uittekenen met aanduiding van wie welke  
 bijdrage kan leveren;
 uit deze platformen clusters van pionierende  

 bedrijven ontstaan die deze waardeketens  
 concreet vorm geven en vermarkten.

Voor deze transformatieplatformen, transformatietra-
jecten en bedrijvenclusters kan steun gezocht worden 
bij de Vlaamse overheid. De Rondetafel Bouw wil im-
mers niet alleen een transformatie van het private 
bouwbedrijf maar tegelijk een aanpassing van het zo-
genaamd flankerend beleid van de overheid ten gunste 
van het bouwbedrijf (bijv. aanpassingen in de adminis-
tratie, wijzigingen in de regelgeving, concrete project-
gebonden financiële steun op basis van bestaande, 
aangepaste of nieuwe instrumenten). 

Naast de transformatieplatformen komen er binnen de 
Rondetafel Bouw ook thematische werkgroepen. Deze 
werkgroepen moeten geen concrete clusters van be-
drijven tot stand brengen. Ze moeten wel focussen op 
instrumenten die de realisatie van bedrijvenclusters 
bevorderen (bijv. op het vlak van export, opleiding en 
vorming, werkbaarheid en veiligheid,…). 



 

9

 

9

SERV HERNIEUWBAAR ENERGIEBELEID

Nieuwe aanpak nodig voor 
hernieuwbaar energiebeleid  
SERV en Minaraad formuleerden samen een advies over hernieuwbare energie. Ze to-
nen aan hoe Vlaanderen van hernieuwbare energie een speerpunt kan maken in de 
vergroening van de economie en de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Er is 
snel een grondige aanpassing nodig van het groenestroomcertificatensysteem om het 
effectiever, efficiënter en rechtvaardiger te maken. 

Groenestroomcertificaten-
systeem grondig aanpassen

Ons energiesysteem moet dringend 
en diepgaand veranderen. Klimaat-
verandering en eindige fossiele 
energiebronnen vragen veel meer 
energiebesparing en hernieuwbare 
energie. 
Het groenestroomcertificaten-
systeem was verdienstelijk bij de 
ontwikkeling van groene stroom 
in Vlaanderen, maar zorgt meer 
en meer voor een onzeker inves-
teringsklimaat, onnodige kosten 
en ongewenste verdelingseffecten. 
Groene stroominvesteringen vallen 
terug omdat sommige initiatieven 
onvoldoende steun krijgen, omdat 
het onzeker is hoeveel de certifica-
ten in de toekomst zullen opleveren 
of omdat de netinfrastructuur de 

ontwikkeling niet 
kan volgen. Som-
mige toepassingen 
krijgen vandaag
te veel steun. De 
klassieke energie-
sector en de groe-

ne stroomproducenten profiteren 
daarvan, vooral de dominante spe-
lers. De consument betaalt de re-
kening: tegen 2020 naar schatting 
jaarlijks bijna 1 miljard euro.

De consument  
betaalt de rekening 

Bewust kiezen

Vlaanderen moet bewuster kiezen welke groene 
stroomtoepassingen waar en wanneer ondersteuning 
verdienen via het certificatensysteem. Het huidige 
certificatensysteem is daarvoor te ‘blind’. Het richt 
zich onvoldoende op toepassingen waar Vlaanderen 
internationaal sterk in kan staan en verkijkt zo kan-

sen op vergroening van de economie. Het focust niet 
genoeg op ‘propere’ toepassingen of op juiste biomas-
sastromen. Zo worden milieubaten gemist of dreigen 
conflicten met hoogwaardige biomassatoepassingen. 
Het systeem laat de inpassing van groene stroomtoe-
passingen in de energie- en ruimtelijke infrastructuur 
buiten beeld waardoor de indirecte kosten sterk oplo-
pen. Verder is het pallet aan beleidsinstrumenten veel 
ruimer dan het certificatensysteem. Een goed beleid 
vraagt een gerichte inzet van investeringssteun, ver-
plichtingen, publieke investeringen, concessies, ver-
gunningenbeleid, enz. Zeker voor Onderzoek & Ont-
wikkeling (O&O) is meer aandacht nodig: daar gaan 
vandaag twintig keer minder middelen naartoe dan 
naar het groene stroomcertificatensysteem.

O&O krijgt twintig keer minder 
middelen dan groene 
stroomcertificaten 

Niet meer steun dan nodig

Het steunniveau moet hoog genoeg zijn om de ge-
wenste investering uit te lokken, maar niet hoger 
dan nodig. Daarom moet het overeenkomen met een 
correct en transparant berekende onrendabele top. 
Dat betekent dat voor bepaalde fotovoltaïsche toe-
passingen, zeker bij particulieren, de huidige steun 
verder omlaag moet. De steun moet ook in de toe-
komst net voldoende blijven en niet hoger dan nodig. 
Daarom kan het zinvol zijn de steun aan te passen 
aan de elektriciteits- en biomassaprijzen. Voorlopig 
is het logisch om het certificatensysteem verder te 
financieren via de elektriciteitstarieven, maar een
fundamenteel financieringsdebat is nodig. De huidige 
financieringswijze is op termijn niet houdbaar, omdat 
steeds minder verbruikers meebetalen (bv. omdat ze 
zonnepanelen hebben), terwijl de kosten stijgen. 

Q of NQ?

Binnen het bestaande certificatensysteem zijn twee 
opties die de effectiviteit, efficiëntie en rechtvaar-
digheid sterk kunnen verhogen. De ‘Q-optie’ behoudt 
de verplichting voor elektriciteitsleveranciers om 
een hoeveelheid (quotum) certificaten voor te leg-
gen. Deze optie schuiven VEA en VREG naar voren. 
De ‘NQ-optie’ schaft de quotumplicht af. Deze optie 
verdient volgens de raden meer aandacht in de be-
leidsdiscussie. Wordt de quotumplicht afgeschaft, 
dan moeten knipperlichtprocedures garanderen dat 
de resterende minimumsteunregeling de groene-

stroomdoelstelling haalt en dat kosten niet escaleren. 
Wordt de quotumplicht behouden, dan moet verre-
gaande differentiatie (banding) de steun beter laten 
aansluiten bij de onrendabele top. Goedkope opties 
krijgen dan minder certificaten per MWh om overdre-
ven winsten af te romen en dure opties meer certifi-
caten per MWh om rendabel te zijn. In de ‘Q-optie’ is 
een belangrijke randvoorwaarde een beter werkende 
certificatenmarkt die vermijdt dat dominante spelers 
de certificatenmarkt naar hun hand zetten. De VREG 
zal meer moeten investeren in de opvolging van de 
doorrekening door de leveranciers. Al zal die in een 
geliberaliseerde markt wel altijd onduidelijk blijven.

Energie-administratie versterken

Veel meer hernieuwbare energie is alleen mogelijk als 
er ook aandacht is voor bv. slimme en geïnterconnec-
teerde netten, opslag en vraagsturing én een flexibel 
(klassiek) productiepark, want de nucleaire centrales 
kunnen de fluctuaties van zon- en windenergie niet 
opvangen. Inspelen op deze belangrijke uitdagingen 
vraagt breed overleg, ondersteund door een deskundi-
ge overheidsadministratie. Dat lukt niet met de huidige 
omkadering bij VEA (4 pers.) en VREG (10 pers.). Daar-
om moet binnen de 40.000 koppige Vlaamse overheid 
dringend met personeel geschoven worden. 

Meer informatie: www.serv.be



Stichting Innovatie & Arbeid IOA 2011

IOA 2011: brede innovatie is de 
norm, teamwerk in beeld

Methodologie IOA-screening 
& Trends-Gazellen

De IOA-enquête wordt driejaar-
lijks telefonisch afgenomen bij 
een representatieve steekproef 
van ondernemingen en organi-
saties uit Vlaanderen en Neder-
landstalig Brussel. Het gaat om 
bedrijven en organisaties met 
minstens één werknemer. Alle 
sectoren, inbegrepen het onder-
wijs, de overheid en de social 
profit (OOSP) komen aan bod. De 
respondenten zijn de personeels-
verantwoordelijken of zaakvoer-
ders. Er wordt gebruik gemaakt 
van een volledig gesloten vra-
genlijst. In 2011 duurden de inter-
views gemiddeld negentien minu-
ten. 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 li-
teratuurstudie en statistische 
analyse op de Trends-Gazellen 
2003-2009 worden aangevuld 
met tien cases in de privésector 
en een telefonische bevraging 
van de Trends-Gazellen. Hiertoe 
werd aan de IOA-steekproef de 
populatie van Trends-Gazellen 
van 2010 toegevoegd.
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In het voorjaar werden de eerste resultaten van de 
Innovatie-Organisatie-Arbeid (IOA)-screening 2011 
gepubliceerd. Nu zijn ook de themadossiers inno-
vatie en teamwerk klaar. De IOA-screening volgt 
de TOA-enquête op en richt zich nog meer dan 
haar voorganger op de vraag of en in welke mate 
nieuwe innovatie-, organisatie- of arbeidsconcep-
ten worden toegepast in de Vlaamse economie.

Innovatie 

In de screening 2011 kwamen meer vragen over belang-
rijke veranderingen of innovaties aan bod. Zo krijgen we 
voor het eerst inzicht in brede innovatie die verder gaat 
dan enkel product- of technologische innovatie.

Het grootste aantal bedrijven (62,8%) heeft een pro-
cesinnovatie doorgevoerd, waarvan het leeuwenaandeel 
in het productie- of dienstenproces (42,7%), gevolgd door 
een innovatie in marketing of communicatie (32,0%), in 
onderhoud of boekhouding (31,4%) en ten slotte in logis-
tiek of levering (23,8%). Eén vijfde van alle ondernemin-
gen (21%) heeft in die periode zelfs drie of vier van deze 
procesinnovaties doorgevoerd.

Technologische innovatie en product- of diensteninnova-
tie kwamen in ongeveer dezelfde mate voor, respectieve-
lijk in 48,2% en 42,6% van de ondernemingen. Opvallend 
bij product- of diensteninnovatie is dat een belangrijk deel 
hiervan nieuw is voor het eigen bedrijf of organisatie, 
maar niet voor de markt.

Innovaties in de arbeidsorganisatie en in het personeels-
beleid kwamen voor in respectievelijk 33,0% en 23,8%. 

Bedrijven/organisaties die  
innoveren doen dit over 
verschillende domeinen  

of aspecten van hun  
bedrijfsvoering 

Stichting Innovatie & Arbeid IOA 2011

Op de hele populatie zijn er 23,3% van de bedrijven/
organisaties die geen enkele van deze innovaties heeft 
doorgevoerd, en 15,3% heeft er één doorgevoerd. Dit be-
tekent dat 61,4% van alle ondernemingen minstens twee 
innovatietypes doorvoerde. Sterker nog: 22,3% van de 
bedrijven/organisaties heeft vier of zelfs vijf innovaties 
doorgevoerd. Bedrijven/organisaties die innoveren doen 
dit over verschillende domeinen of aspecten van hun be-
drijfsvoering.

Teamwerk

Een team is een groep van werknemers die zelfstandig 
instaan voor de uitvoering van taken en die autono-
mie hebben om zich zelfstandig te organiseren. 65,7% 
van de in de IOA 2011 ondervraagde ondernemingen en 
organisaties zeggen zo te werken. Omdat de invulling 
van wat een team is breed geïnterpreteerd kan wor-
den, passen we sinds de eerste editie een filter toe: 
werkelijk teamgeorganiseerd is men als de teams twee 
tot maximaal twaalf leden kennen en minstens de helft 
van het personeel in teams werkt. Na deze selectie ko-
men we uit op 34,3%. Dit cijfer is in de loop der jaren 
weinig veranderd: 44,8% in 2001, 47,3% in 2004 en 
43,7 in 2007. Het lagere cijfer voor 2011 is een sig-
nificante daling ten opzichte van 2007, wat voor het 
eerst een aanduiding kan zijn dat er iets aan het ver-
anderen is. Het aantal ondernemingen en organisaties 
dat zegt met teams te werken blijft wel gelijk over de 
jaren heen.

In vier op de tien (39,6%) teamgeorganiseerde onder-
nemingen en organisaties met minstens tien werkne-

mers werken de teams een 
volledig proces of een volledig 
product af, in drie op de tien 
(29,9%) teamorganisaties
wordt een gedeeltelijk proces 
afgewerkt. Teamleden wisse-
len meestal van taken naar-
gelang de omstandigheden
(52,1%), eerder dan dat ze
altijd dezelfde taken hebben 
(38,8%). De teams kennen
voornamelijk dezelfde samen-
stelling (61,9%) en er is een
interne teamleider (81,7%) die 
ook meewerkt (95%). Teams 

zijn een volwassen organisatievorm geworden. Dat 
blijkt ook uit de bevoegdheden die teams krijgen: werk-
methode en werkverdeling zijn er uiteraard meestal bij 
(respectievelijk 57,1% en 84,5%), maar zeker zo be-
langrijk zijn bevoegdheden als kwaliteitszorg (69,9%) 
en contacten met klanten of leveranciers (71,7%).

Teamwerk komt niet  
in de plaats van andere  

overlegstructuren 

Teamgeorganiseerde ondernemingen en organisaties 
verschillen op een aantal punten van hun collega’s 
zonder teams: ze blijken in de voorbije twee jaar vaker 
geïnnoveerd te hebben op onder meer het vlak van de 
organisatiestructuur, het personeelsbeleid, producten 
en technologie. Ze blijken vaker te werken met kwali-
teitskringen (46,5% tegenover 37,3%) en werkoverleg 
(93,6% tegenover 83,5%) en er is meer jobrotatie of 
taakroulatie (37,4% tegenover 21,7%). Het aantal hië-
rarchische niveaus is echter gelijk en het percentage 
leidinggevend personeel ligt zelfs wat hoger (16,7% te-
genover 13,1%). Teamwerk komt niet in de plaats van 
andere overlegstructuren, noch zorgt het voor een 
vlakkere organisatie. Het is wel een organisatievorm. 

Meer informatie:
www.serv.be/stichting of Hendrik Delagrange 
(02/20.90.167, hdelagrange@serv.be).
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Beoordelen en belonen 
Of een bedrijf of organisatie beoordelings- en 
functioneringsgesprekken houdt, hangt sterk 
samen met de opleidingskansen die werknemers 
krijgen. Bovendien komen deze gesprekken en 
systemen van prestatiebeloning meer voor in 
grote en snelgroeiende ondernemingen en orga-
nisaties. Dat blijkt uit een nieuw themadossier 
op basis van de screening Innovatie, Organisatie 
en Arbeid (IOA) 2011. 

Beoordelings- en 
functioneringsgesprekken 
gaan samen met opleiding

Uit de IOA-screening blijkt dat 
51,5% van de ondernemingen en 
organisaties in Vlaanderen min-
stens jaarlijks beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken voert. 
Het gaat om beoordelings- en func-
tioneringsgesprekken op hetzelfde 
gespreksmoment (24,5%) of twee 
aparte gespreksmomenten (13,1%). 

In grotere ondernemingen komen 
deze gesprekken meer voor. Zo voert 
51,4% van de ondernemingen met 
een tot negen werknemers beoorde-
lings- en/of functioneringsgesprek-
ken. Dat percentage stijgt met de 
organisatiegrootte tot 85,7% van de 
ondernemingen met meer dan 200 
werknemers. Bij ondernemingen met 
minder dan 200 werknemers komen 
deze gesprekken bovendien meer 
voor wanneer ze deel uitmaken van 

een groep of grotere organisatie. Bij snelgroeiende on-
dernemingen is er meer kans dat deze gesprekken min-
stens jaarlijks worden gevoerd. 

Of men beoordelings- en functioneringsgesprekken 
voert, hangt sterk samen met opleidingen geven. Het 
gaat zowel over gewone opleiding en on-the-job training 
als de ontwikkeling van competenties die verder strekken 
dan het eigen takenpakket. Dat geldt vooral voor KMO’s. 

Prestatiebeloning komt meer voor in grote 
en snelgroeiende ondernemingen

In de meeste organisaties vormen functie en anciënniteit 
de belangrijkste grondslag voor het vaste basisloon. Zes 
op tien ondernemingen heeft een systeem van loonclas-
sificatie. Even veel kennen een automatische loonsver-
hoging op basis van anciënniteit. 43,9% van de onder-
nemingen heeft een combinatie van deze twee systemen.

Bijna vier op tien ondernemingen heeft een systeem van 
prestatiebeloning. 26,3% van de ondernemingen heeft 
een systeem van vaste prestatiebeloning. Een dergelijke 
loonsverhoging is vooral gebaseerd op individuele pres-
taties en competenties. 20,3% van de ondernemingen 
heeft een systeem van variabele prestatiebeloning. Bij 
deze bonussen of premies spelen ook de collectieve 
prestaties van de dienst, de afdeling of het team en de 
financiële resultaten van de onderneming een belang-
rijke rol. Prestatiebeloning, vast en variabel, komt meer 
voor in grote en snelgroeiende ondernemingen. 

Meer informatie: www.serv.be/stichting
of Liselotte Hedebouw (lhedebouw@serv.be)

Stichting Innovatie & Arbeid WERKBAAR WERK

Werken aan werkbaar werk
Werkbaar werk is belangrijk. Maar mensen kunnen 
maar (langer) aan de slag blijven als het werk ook 
haalbaar, aantrekkelijk en werkbaar is en blijft. Wat 
betekent werkbaar werk in de organisatie- of be-
drijfsrealiteit? Hoe maak je een job werkbaarder? 
Hoe sleutel je daaraan? Hoe voer je daar rond een 
effectief beleid?

Partners 
Binnen het ESF-project Werken aan 
Werkbaar Werk wil de Stichting In-
novatie & Arbeid als promotor, sa-
men met de projectpartners (ABVV, 
ACV, ACLVB, Verso, VOKA-Halle-
Vilvoorde, VOKA-Oost-Vlaanderen, 
Flanders Synergy, RESOC Meche-
len, VOV, VDAB) organisaties inspi-
reren en ondersteunen die met der-
gelijke vragen zitten en acties willen 
ontwikkelen over werkbaarheid.

Toolkit
Binnen dit project komt er een webomgeving met als 
doelen:

 sensibiliseren rond werkbaar werk: we willen voor een 
 breed publiek werkbaar werk duiden, het belang 
 aangeven en aantonen dat (en hoe) je er aan kan 
  werken.
 ondersteuning geven om werkte maken van 

 werkbaar werk:tools en leerrijke praktijken om 
 binnen een organisatie aan de slag te gaan 
 rond werkbaarwerk brengen we samen en stellen we  
 ter beschikking. 
 data Werkbaarheidsmonitor toegankelijk maken: 

 we ontwikkelen een interactieve datatool waarbij de 
 gebruiker kan aangeven in welke gegevens van de  
 Werkbaarheidsmonitor hij/zij geïnteresseerd is en  
 waarbij die informatie laagdrempelig en visueel  
 ontsloten wordt.
In maart 2013 leggen we de resultaten voor aan het ESF. 
Daarna wordt de toolkit gevaloriseerd en verspreid.  

Meer informatie:   
Hadewych Bamps 
(hbamps@serv.be) en  
Brigitte Lauwers 
(blauwers@serv.be)

Producten om sociale innovatie te versterken 
In 2010 publiceerden de sociale partners een definitie van sociale innovatie. In het onderzoek ‘Sociale inno-
vatie in Vlaanderen’ gingen we op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie in bedrijven. Tegelijk liep het 
ESF-project ‘Sociale innovatie in Europees perspectief’. Dankzij dit project ontdekten we methodieken in het 
buitenland die ook in Vlaanderen kunnen helpen bij het verbeteren van sociale innovatie.

We hebben organisaties uit Neder-
land, Finland en de UK van nabij 
leren kennen. Op de peer reviews 
deelden enthousiaste buitenlandse 
gasten hun inzichten en methodie-
ken. De interesse van sociale part-
ners, consulenten en consultants 
was groot. Zij werkten mee in de 
klankbordgroep en peer reviews, 
gaven kritische feedback en willen 
tools en aanpakken toepassen in 
hun werking.

Vier producten leggen we voor aan een panel van 
peers en experts:
 een definitie- en argumentenkaart;.
 een vormingspakket voor een groepsdiscussie;
 een exit- en entry vragenlijst over het effect 

 van projecten;
 een theaterstuk om betrokkenheid van werk- 

 nemers te versterken.  

Meer informatie:   
Brigitte Lauwers (blauwers@serv.be) en
Liselotte Hedebouw (lhedebouw@serv.be)
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MORA VERKEERSFISCALITEIT 

MORA vraagt globalere visie 
op verkeersfiscaliteit

De hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) is voor de Vlaamse Regering 
een eerste maatregel in een globale vergroening van de fiscaliteit voor personenwa-
gens. De Mobiliteitsraad (MORA) staat achter de doelstelling om het wagenpark via 
fiscale instrumenten schoner te maken, maar mist een globale visie en een consequent 
beleid. Sinds 2009 wijst de raad al op de nood aan een coherent beleid om de negatieve 
impact van verkeer op luchtkwaliteit en klimaat terug te dringen.  

Meer stimulansen voor  
vergroening

De huidige BIV hanteert vermogen
als belastbare grondslag. De consu-
ment krijgt hierdoor onvoldoende
stimulansen om te kiezen voor een 
klimaat- of milieuvriendelijker type 
wagen. Daarom wil de Vlaamse Re-
gering de berekeningswijze aanpas-
sen en in de toekomst uitgaan van de 
CO2–uitstoot en de Euronorm, maar 
met behoud van een leeftijdscorrec-
tie omwille van sociale redenen. In 
zijn advies van half september formu-

leerde de MORA bedenkingen bij de wijze waarop deze 
vergroening werd vormgegeven. De raad adviseerde de 
Vlaamse Regering de berekeningswijze te herzien in 
functie van meer stimulansen voor vergroening. Ook de 
sociale implicaties en de effectiviteit van de maatregel 
moeten vooraf grondig bekeken worden.

Nieuw voorstel onvoldoende

Op 18 november 2011 keurde de Vlaamse Regering een 
aangepast voorstel van decreet goed. Indien het Vlaams 
Parlement het voorstel van de Vlaamse Regering volgt, 
gaat de nieuwe berekeningswijze in vanaf 1 januari 2012 
(zie tabel). Hoewel de Vlaamse Regering ingaat op enke-
le aspecten van het advies, komt het nieuwe voorstel nog 
niet tegemoet aan de bekommernissen van de MORA. 
Het voorstel leidt tot een complexere regelgeving en het 
valt te betwijfelen of het tot gedragsverandering en ver-
groening van het wagenpark zal leiden.

Visie op verkeersficaliteit gevraagd

Al in zijn Mobiliteitsrapport 2009 vroeg de MORA de 
Vlaamse Regering om samen met haar federale en 
gewestelijke collega’s een coherent beleid te ontwik-
kelen. Het maatschappelijk debat over de variabilise-
ring en differentiëring van de verkeersfiscaliteit voor 
personenwagens had al vroeger moeten plaats vinden. 
Gezien de geplande hervorming van de verkeersbelas-
ting, de invoering van het wegenvignet en de kilome-
terheffing voor vrachtwagens dringt de MORA er bij de 
Vlaamse Regering op aan de strategische adviesraden 
te betrekken bij een visie op de globale hervorming van 
de verkeersfiscaliteit. 

Hoeveel moet je betalen voor het inschrijven van een nieuwe wagen?

Aantal Merk Model Brandstof CO2 BIV
(euro)

Nieuwe 
BIV

Verschil 
in euro

Verschil 
in %

2.287
2.213
1.443
1.277
1.169
1.166
1.089
1.072
1.050
1.036
1.014
986
966
934
907
878
851
835
834
817

Ford
VW
Toyota
Skoda
Renault
Peugeot
Fiat
Renault
Citroën
Nissan
Opel
Citroën
Renault
VW
Opel
Citroën
Dacia
Peugeot
Peugeot
Opel

Fiesta
Golf
Aygo
Fabia
Clio
107
500
Megane
C3
Qashqai
Zafira
Berlingo
Clio
Polo
Corsa
C1
Duster
207
Partner
Corsa

Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

98
99

103
99

135
103
95

104
104
137
134
139
104
99

124
103
130
98
139
95

123
123

61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
123

61,5
123
123
123

61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
123
123

61,5

115,5
116,9
90,7
116,7
210,1
90,7
79,4

124,8
124,8

256,2
236,0
271,0
124,8
116,9
150,7
90,7

212,3
115,5
271,0
111,8

-8
-6

+29
+55

+149
+29
+18
+2

+63
+133
+113

+148
+63
+55
+89
+29
+151

-8
+148
+50

-6,1
-5

47,5
90

241,7
47,5
29,1
1,5

103
108,3
92,9

120,3
103
90

145
47,5

245,3
-6,1

120,3
81,8

Bron: kabinet Muyters

Meer informatie: 
www.mobiliteitsraad.be

Commissie Diversiteit ARBEIDSZORG

Rondetafel 
Arbeidszorg

De commissie Diversiteit wil dat er in de samenle-
ving voldoende mogelijkheden zijn voor een zin-
volle dagbesteding voor mensen die nog niet of niet 

(meer) terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Vandaag ontbreekt in 
Vlaanderen een kader voor onbetaalde, begeleide arbeidsactiviteiten. De commissie bracht 
een advies uit over hoe arbeidszorg, over de beleidsdomeinen heen, vorm moet krijgen. Op 
5 oktober 2011 vond bij de SERV een overleg plaats tussen het beleid en de stakeholders.

Constructieve dialoog 

Op 1 juli 2011 keurde de Vlaamse Re-
gering de conceptnota ‘Van arbeids-
zorg naar een nieuw beleidskader W2 
(werk-welzijn)’ goed. In de concept-
nota hielden de ministers van Wel-
zijn, Sociale Economie en Werk re-
kening met de aanbevelingen van de 
commissie Diversiteit en de arbeids-
zorgsectoren vertegenwoordigd in 
de Rondetafel Arbeidzorg.

Op het overleg van 5 oktober gingen 
de drie kabinetten in dialoog met 
een vijftigtal vertegenwoordigers 
uit het veld: de interprofessionele 
en sectorale sociale partners, de 
arbeidszorgsectoren, de gebruikers- 
en armoedeorganisaties, VDAB, de 
Gespecialiseerde Trajectbepalings- 
en begeleidingsdiensten (GTB) en 
VVSG. De departementen Werk en 
Sociale Economie (WSE) en Welzijn 
Volksgezondheid Gezin (WVG) on-
dersteunden het gebeuren samen 
met de SERV.

Vragen bij nieuwe beleidskader W2

In het nieuwe W2-beleidskader staat de participatielad-
der centraal. De ladder bevat zes treden: van beperkte 
sociale contacten (trede 1) tot betaald werk (trede 6). De 
W2-werkvloeren bevinden zich op trede 3 en 4. Op deze 
werkvloeren kunnen mensen terecht die nood hebben 
aan arbeidsmatige activiteiten ondersteund met indi-
viduele of collectieve begeleiding. Inschakeling op een 
W2-werkvloer maakt deel uit van een W2-ondersteunings-
pakket. De casemanager werk en de casemanager wel-
zijn stellen het pakket samen op basis van een screening 
van het individu.

Op het overleg kwamen er vragen naar verduidelijking 
van de participatieladder. Wie kan hoe lang op welke 
trede blijven? Zal de overgang (doorstroom en terugval) 
vlot verlopen? Hoe krijgen screening en opvolging vorm? 
Hoe verloopt de samenwerking tussen de casemanager 
werk en de casemanager welzijn? Welke engagementen 
worden van de betrokkenen verwacht? Kunnen personen 
door het W2-traject hun uitkering verliezen? 

Ook over de W2-werkvloer kwamen er veel vragen. Er zijn 
vandaag te weinig arbeidszorgplaatsen en de arbeidszor-
ginitiatieven hebben nood aan voldoende financiering om 
kwaliteitsvolle begeleiding te bieden. Hoe zullen de W2-
werkvloeren er uitzien en welke impact heeft dit op het 
huidige landschap? Hoe wordt voor een goede regionale 
dekking en samenwerking tussen alle actoren gezorgd? 

De volgende maanden werkt het beleid in dialoog met de 
stakeholders het W2-kader verder uit. 

Meer informatie:
www.serv.be/diversiteit
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Van geprogrammeerde zorg   
naar zorgprognoses

We hebben in de toekomst nood aan andere, meer flexibele modellen dan de huidige 
programmatiemodellen voor het zorgaanbod. De SARWGG pleit daarom voor een tran-
sitie van de klassieke programmatie naar zorgprognoses op basis van de analyse van 
interacties tussen behoefte en aanbod.

Het idee van zorgprognoses

Vandaag bepaalt de overheid via 
de programmatie hoeveel en welk 
zorgaanbod er in de verschillende 
regio’s in Vlaanderen toegelaten 
wordt. Hiermee wil men er onder 
meer over waken dat er overal vol-
doende aanbod is en dat het over-
heidsbudget toereikend is om dit 
zorgaanbod te subsidiëren. 

Zorgprognoses kunnen de 
huidige tendensen in de zorg 
beter ondersteunen  

De SARWGG meent dat we in de 
toekomst nood hebben aan een an-
der, meer flexibel instrument. De 

raad pleit voor het gebruik van zorgprognoses, op 
basis van de zorgbehoefte van mensen.
Zorgprognoses kunnen de huidige tendensen in de 
zorg beter ondersteunen, bijvoorbeeld:

 een behoeftegestuurd model (dat meer kracht 
 geeft aan de zorggebruiker) in plaats van het 
 aanbodgestuurde zorgmodel;

 de vermaatschappelijking van de zorg waarbij de 
 mantelzorg beter ondersteund moet worden en 
 buurt- en informele zorg voldoende moet worden 
 gemobiliseerd;

 de ontschotting van de sectoren in de welzijns- 
 en gezondheidszorg om integrale zorg rond de  
 zorgbehoevende beter mogelijk te maken;

 de realisatie van voldoende capaciteit zodat elke 
 zorgbehoevende de zorg kan vinden die hij nodig 
 heeft. 

In tegenstelling tot programmatie geven zorgprog-
noses flexibel en continu zicht op de evoluties van 
behoeften en ontwikkelingen in het aanbod, zonder 
de toestand te willen betonneren. De schatting wel-
ke zorg nodig zal zijn, wordt daardoor accurater. 

De overheid moet verzekeren dat de aangeboden 
(professionele en informele) zorg voldoet aan de cri-
teria van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg (zie 
kaderstuk).

Een systeem ombouwen kost tijd. Daarom moet op 
korte termijn de voorziene capaciteit er komen op 
basis van de bestaande programmatie. Het onderne-
merschap in de zorg heeft immers nood aan een be-
trouwbare overheid als essentiële partner om de 
stijgende zorgbehoeften het hoofd te bieden.

Zorgprognoses toegepast

Om goede zorgprognoses op te stellen moet er meer 
systematisch studiewerk en monitoring gebeuren 
om de veranderingen in behoeften en in aanbod be-
ter op te opvolgen. Dit laat toe veel meer dan nu 
flexibel in te spelen op deze evoluties.

Voor de individuele gebruiker betekent het nieuwe 
systeem ook dat de zorgbehoefte bepaald zal wor-
den door een behoefte-inschaling. Op basis van de 
vastgestelde zorgbehoefte wordt dan een zorgbud-
get vastgelegd waarmee de zorgbehoevende kan 
kiezen welke zorgvorm(en) hij wenst in te zetten om 
zijn of haar zorgbehoefte te vervullen.
Op macroniveau moet het flexibele instrument van 
zorgprognoses vooral richting aangeven, eerder dan 
plannen. Binnen een interval – tussen een minimum 

(basisaanbod) en een maximumaanbod (i.f.v. budget-
beheersing) kan het aanbod zich flexibel ontplooien, 
al naargelang de behoefte. Het basisaanbod moet 
voor iedereen bereikbaar zijn en er moet een garan-
tie zijn dat er een minimale kritische massa van aan-
bod aanwezig is voor bepaalde zorgbehoeften. Zorg-
prognoses op basis van de analyse van interacties 
tussen behoefte en aanbod worden zo een proactief 
instrument. Ze vormen het globale kader voor een 
inclusief systeem dat de verkokering overstijgt en 
bijdraagt tot de realisatie van Maatschappelijk Ver-
antwoorde Zorg. 

Meer informatie: www.sarwgg.be

Wat is Maatschappelijk  
Verantwoorde Zorg? 

De SAR WGG beschrijft in zijn visienota vijf 
criteria waar alle zorg aan getoetst moet 
worden. De vijf principes zijn: kwaliteit,  
performantie, rechtvaardigheid, relevantie 
en toegankelijkheid. De principes zijn verder 
uitgesplitst in deelelementen waaraan moet 
worden voldaan.

Kansen creëren via beleid

Kwaliteit: elke gebruiker heeft recht op kwa-
liteitsvolle zorg en elke zorg- en hulpverlener 
heeft de plicht kwaliteitsvolle zorg te verlenen. 
Kwaliteitsvolle zorg heeft oog voor volgende 
deelelementen: structurele kwaliteit, proces-
kwaliteit, outcome, veiligheid, kwaliteit erva-
ren door de gebruiker, continuïteit en inte-
gratie, participatie, menselijke waardigheid/ 
integriteit/diversiteit, deontologie en privacy, 
innovatie, duurzaamheid en transparantie.

Performantie: stijgende zorg- en levens- 
kwaliteit en maatschappelijk welzijn wijzen op 
performante zorg. 
Performantie krijgt vorm door volgende 
deelelementen: doelmatigheid, doeltreffend-
heid, preventie, duurzaam ondernemen en 
subsidiariteit.

Rechtvaardigheid: equity duidt op de gelijk-
heid die rekening houdt met de verhouding 
tussen nood en behandeling. Iedereen met 
gelijke nood moet gelijk behandeld worden en 
een gelijk recht en een gelijke kans hebben op 
maatschappelijk verantwoorde zorg. 
Deze notie krijgt vorm door de deelelementen 
‘universaliteit’ en ‘proportionaliteit.’

Relevantie: zorg is relevant wanneer deze van 
belang, essentieel en voorwaardelijk is. Wat 
we onder relevante zorg verstaan is onder-
hevig aan de tijdsgeest en de context. Zorg 
is uitputbaar; behoeften van mensen kunnen 
oneindig zijn.
Relevante zorg heeft oog voor keuzevrijheid 
(noden, behoeften, vragen), de opportuniteits-
kost en het algemeen belang.

Toegankelijkheid: zorg moet toegankelijk zijn 
voor iedereen en dit op een zo gelijk mogelijk 
wijze. De afwezigheid van formele, financi-
ele, sociale en geografische belemmeringen 
maakt zorg toegankelijk. 
Toegankelijke zorg wordt bepaald door vol-
gende deelelementen: beschikbaarheid, tij-
digheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid,
menselijke waardigheid/integriteit/diversi-
teit, toegang tot informatie en keuzevrijheid 
(noden, behoeften, vragen).  
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SERV WERKPLEKLEREN

Werkplekleren: creativiteit en 
passie in het leerproces

Leren op de werkplek heeft nog veel ruimte voor progressie. Niet als doel op zich maar 
als een middel om ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan, voor een betere aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en om levenslang leren te bevorderen. Daarom 
bracht de SERV een advies uit dat werkplekleren centraal stelt.

Werkplekleren is een term die (te) 
veel ladingen dekt. Voor de SERV 
gaat het altijd om leren en werken, 
binnen een onderneming of organi-
satie. Werkplekleren kadert in een 
traject met een gedefinieerd oplei-
dingsplan en met (de mogelijkheid 
tot) attestering van de verworven 
competenties. De invulling van 

Wat is werkplekleren?

werkplekleren is afhankelijk van het leertraject en 
de doelstellingen van het leertraject, de leerstijl van 
de lerende, de samenwerking tussen de onderwijs-of 
opleidingsverstrekker en van de mogelijkheden van 
het bedrijf dat een werkplek aanbiedt. De lerenden 

voor wie werkplekleren een meerwaarde biedt vor-
men een ruime en diverse groep: leerlingen, leren-
den, werkzoekenden en werknemers/cursisten.

Werkplekleren is dé plaats 
waar onderwijs en werk 
elkaar treffen 

Onderwijs en werk zijn complementair

Werkplekleren is dé plaats waar onderwijs en werk 
elkaar treffen. Er is een wisselwerking tussen wat 
geleerd wordt in de opleidingsinstelling en wat ge-
leerd wordt in het bedrijf of de organisatie. Beide 
leercontexten zijn cruciaal in het leerproces en ver-
sterken elkaar. Werkplekleren wordt een belangrij-
ke component van opleidingen, ook binnen de leer-
programma’s van onderwijs; het maakt er 
structureel deel van uit zonder dat het evolueert 
tot iets statisch. Ondernemingen en organisaties 
moeten kwaliteitsvolle werkplekken aanbieden, niet 
alleen binnen een selectie- en aanwervingsstrate-
gie maar ook in het kader van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen.

Partnerschap in vertrouwen

Een partnerschap in vertrouwen tussen de onder-
wijs- of vormingsinstelling, het bedrijf en de lerende 
is cruciaal. Er zijn duidelijke afspraken nodig over 
het doel van het werkplekleren en wat de verwach-
tingen zijn ten opzichte van elkaar. KMO’s moeten 
ook de kans krijgen op competentieoverdracht naar 
leerlingen en cursisten. De nood aan kwaliteit maakt 
het begeleiden van een lerende op een werkplek tot 
volwaardig onderdeel van de (les)opdracht van leer-
krachten, docenten of trainers. Leraren én schooldi-
recties verdienen steun in hun verdere professiona-
lisering. Ook ondernemingen hebben steun nodig bij 
de ontwikkeling van werkplekleren. Onder meer sec-
tororganisaties kunnen hier een rol spelen.

Meer en beter werkplekleren

De sociale partners zijn vragende partij voor meer 
werkplekleren maar ook voor beter werkplekleren. 
De belangrijkste aspecten voor kwaliteit zijn duide-
lijke gedefinieerde opleidingsplannen, competente 
vakleerkrachten en stagebegeleiders, goed opge-
leide mentoren, goed uitgeruste en veilige werk-
leerplekken en (de mogelijkheid tot) het evalueren 
en attesteren van verworven competenties. 
Eén en ander lijkt vanzelfsprekend maar de SERV 

vraagt wel degelijk een andere mentaliteit op het 
vlak van werkplekleren. Dat houdt in dat onderwijs 

en werk de garantie bieden dat elke lerende die 
werkleerplekken kan vinden die nodig zijn voor een 
succesvol leer- en opleidingstraject. Werkplekleren 
moet ingebed zijn in de onderwijs- en opleidings-
cultuur. 

De sociale partners vragen 
meer werkplekleren maar 
ook beter werkplekleren 

Meer informatie: www.serv.be 



 

 
 

 
 

 

 

SERV TALENTEN

Open kijk op talent
Anders dan andere katten?
Even goed in muizen vangen.

Pak uit met je talent 
Overtuig werkgevers met wat je kan.
Talent heeft niets te maken met leeftijd, herkomst of beperkingen. 
Ga naar www.openkijkoptalent.be voor tips en info.
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Sectoren, VDAB en SERV lanceerden, met steun van de Vlaamse overheid, op 18 oktober 
de campagne “Open kijk op talent” met een naaktkat als centraal beeld. Alle talenten en 
competenties zijn nodig om knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt op te lossen. Talent 
overstijgt leeftijd, herkomst of beperkingen. 

Kansengroepen voelen 
crisis op de arbeidsmarkt

Eén van de decretale opdrachten
voor sectoren in de sectorconve-
nants is werken aan diversiteit en 
Evenredige Arbeidsdeelname (EAD). 
De doelstellingen uit het Pact 2020 
die te maken hebben met EAD zijn
nog niet bereikt: de jaarlijkse groei
met 1 procentpunt bij de kansen-
groepen (allochtonen, personen met 
een arbeidshandicap en 50+) en de 
evenredige arbeidsdeelname blijven 
uit. 

Tot 2008 was Vlaanderen nochtans 
goed op weg. Maar de crisis gooide 
roet in het eten. De werkzaamheid 
van 50-plussers steeg met 2% tus-

sen 2008
en 2010 tot
53,1%. Dat is 
nog altijd on-
der het EU-27 
gemidde lde 
en ver onder 
de doelstel-
ling van 60% 
in 2020. Bij
personen van 

allochtone origine daalde de werk-
zaamheid van 56% naar 53,4%. 
Bij personen met een arbeidshandi-
cap is de terugval het grootst: van 
37,5% in 2009 naar 33,5% in 2010.

Werkzoekenden 
moeten meer durven 

uitpakken met hun talent, 
werkgevers moeten alle 

talent een kans geven 

Diversiteit niet vanzelfsprekend

In veel sectoren is werken rond diversiteit en er resulta-
ten uit halen niet vanzelfsprekend ondanks de inspannin-
gen van vele ondernemingen. Het sensibiliseren van be-
drijven en organisaties, onderwijs, … blijft een noodzaak. 

Binnen de SERV ontmoeten de sectorconsulenten el-
kaar in netwerken om praktijkervaring en informatie 
uit te wisselen, beleid en beleidsvoorstellen te toetsen, 
enzovoort. 23 sectoren uit die netwerken organiseren 
samen met de SERV en met steun van de Vlaamse over-
heid en de VDAB de campagne “Open kijk op talent”. 
De campagne richt zich op werkgevers en werknemers 
en werkzoekenden. In alle sectoren zijn die doelgroepen 
cruciaal. Talenten en competenties staan in de campag-
ne centraal: werkzoekenden moeten meer durven uit-
pakken met hun talent, werkgevers moeten alle talent 
een kans geven en verder kijken dan leeftijd, herkomst 
of beperkingen. Met die uitgangspunten willen de secto-
ren meer instroom creëren naar knelpuntberoepen en 
meer diversiteit realiseren.

Dat verschillende sectorfondsen samen campag-
ne voeren vormt de meerwaarde van het project.  
Zo ontstaat een sneeuwbaleffect. De website  
www.openkijkoptalent.be is een portaal met vele  
links naar initiatieven van kleine en grote sectoren,  
sociale partners en stakeholders.

Getuigenissen

Caroline Copers, voorzitter van de SERV, stelde de 
campagne op 18 oktober aan de pers en de partners 
voor. Bij de lancering verwoordden een viertal sprekers 
uit sectoren waarom ze deelnemen aan deze campagne. 
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voor technische oplei-

 

SERV TALENTEN

Chris Ost, zaakvoerster van een autobedrijf, getuigde 
over haar zoektocht naar gedreven en enthousiast 
personeel. Zij is op zoek naar kennis eerder dan naar 
diploma’s. Op de werkvloer wil ze het zo aangenaam 
mogelijk maken voor het personeel en ook onderling 
moeten ze zorg dragen voor elkaar. Dat betekent dat 
pesten niet geduld wordt. Ze wil in de toekomst zor-
gen voor nog meer ruimte voor jongeren zodat ze met 
een goede begeleiding kunnen leren op de werkvloer. 
Jongeren van allochtone origine durven nog te kiezen 

dingen.

Herwig Muyldermans 
stelde dat in de uit-
zendsector diversiteit 
een prioriteit is. Om
economische redenen 
maar ook om maat-
schappelijke redenen. 
Uitzendarbeid is de 
stap naar de arbeids-
markt met de laagste 

drempel. Werken aan non-discriminatie is belangrijk. 
Daarom is onder andere diversiteitwerkt.be opge-
richt. De sector ondersteunt uitzendconsulenten om 
klanten/bedrijven te overtuigen te vertrekken van 
competenties.

Katrien Verwimp van ACV Transcom wees op het groot 
aantal knelpuntberoepen in de sectoren goederen-
transport, verhuis, taxi, …. De werknemerspopulatie is 
overwegend blank, mannelijk en vergrijzend. We moe-
ten deze groep aan het werk houden maar er ook werk 
maken van een meer diverse instroom. Onder andere 
via het instrument ervaringsbewijs moet het mogelijk 
zijn kansengroepen aan te trekken, waaronder perso-
nen van allochtone origine die eerst kunnen i
en daarna doorstromen. Opleiding en vormin
sectoren leidt quasi altijd tot werk. 

nstromen 
g in deze 

Jongeren van 
allochtone origine 
durven nog te 
kiezen  
voor technische 
opleidingen 

Door deze kans ben ik nog 
trouwer aan mijn werk 
dan voorheen 

Een laatste persoonlijke getuigenis kwam van Katrien 
Vandenbroele die een opleiding volgde binnen de social 
profit. Ze werkte als poetshulp en kon via een (betaalde) 
opleiding doorgroeien naar verzorgende. “Door deze 
kans ben ik nog trouwer aan mijn werk dan voorheen. 
Want wie zou er dat anders doen voor mij?”

Anders dan andere katten?
Even goed in muizen vangen.

Geef talent een kans 
Ga voor werknemers met inhoud.
Talent heeft niets te maken met leeftijd, herkomst of beperkingen. 
Klik op www.openkijkoptalent.be voor tips en info.

een initiatief van de Netwerken Sectorconsulenten
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Over de campagne

Er zijn affiches, postkaarten en advertenties in twee 
versies, één voor werkgevers en één voor werknemers 
en werkzoekenden. De sectoren verspreiden ze via hun 
diverse communicatiekanalen en dat gedurende een 
jaar.                     

Meer informatie: www.openkijkoptalent.be

Ge-SERV-eerd

Creativiteit

We gingen met de studiedienst van 
de SERV op tweedaagse. In het ka-
tholiek onderwijs heet dat retraite, 
in een onderneming teambuilding. 
Maar bij de SERV heet dat gewoon 
Tweedaagse. We trokken naar de 
Floréal in Blankenberge. Het thema 
van de Tweedaagse was “Verbete-
ringsstrategie E3” (ofte Eenvoudiger, 
Effectiever en Efficiënter). Op het 
programma stond onder andere een 
debat met brainstorm over al dan 
niet méér samenwerken binnen de 
studiedienst. We werden ingedeeld 
in twee groepen; de ene pro meer 
samenwerking, de andere contra. 
Elke groep moest de andere groep 
met argumenten en ideeën zien te 
overtuigen. En dat niet alleen, er 
was ook een jury (wie anders dan 
de administrateur – generaal en zijn 
adjunct) die als in een tribunaal oor-
deelden over de meningen en voor-
stellen. Man, man, dat was leuk. En 
geheel zonder externe consultant, 
maar alles in goede banen geleid 
door eigen volk.

Ondertussen hadden we ook alle-
maal vijf gekleurde bolletjes gekre-
gen. Die moesten we plakken op een 
lijst aan de muur met alle adviezen 
van het voorbije jaar, bij die advie-
zen die we het belangrijkste vonden. 
Enkele adviezen gingen met bijna 
alle bolletjes lopen. Gevolg is dat je 
volgend jaar minder adviezen te le-
zen zult krijgen. 

Maar de meest creatieve opdracht 
moest nog komen. Kan jij deze cij-
ferreeks aanvullen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, …? Bravo. Wij moesten een vers 
maken, over ons werk uiteraard, 
met regels met aantallen lettergre-
pen volgens dat stramien. ’s Avonds 
aan tafel moesten we ons tekstje 

voorlezen. Enkele pareltjes mag en kan ik jullie niet 
onthouden. Eentje verwees naar een recent gevolgde 
opleiding over adviezen schrijven. Vele gingen over de 
sociale partners, daar doen we het tenslotte allemaal 
voor. De politieke actualiteit leverde ook mooi frases 
op. En natuurlijk de liefde voor de collega’s. 

Vrijdagvoormiddag ging het fris en monter ook nog 
over communicatie en planning. Het was dus oprecht 
een creatieve, geslaagde Tweedaagse en zeker voor 
herhaling vatbaar. Mocht je echter denken dat dat de 
enige creatieve momenten waren in 2011, dan heb je 
het mis. De medewerkers van de SERV zijn niet enkel 
poëtisch en goed ter taal, ze zijn van véle markten 
thuis. 

Eén bewijs daarvan vind je via http://www.youtube.
com/watch?v=q2K_10y0LP0 . Ik stel voor dat we al-
len met dit nummer 2012 ingaan. Ambiance en een 
nog warmere start van het jaar verzekerd! 

Adviezen schrijven

Ik

hou

het kort.

Streekoverleg

De

Jo

Libeer

Is West-Vlaams.

Zo zijn er nog meer.

Goera goera goera goera.

Mon Blancs sur mer

De

leeuw

komt niet.

Hij verkoos

de strik van de haan

en wou niet naar Blankenberge.

Met dank aan de collega’s

Nooit.

Nooit 

gedacht

dat ik er

zo lang zou werken.



Beste wensen!


