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1.  Situering adviesvraag 

Recent sloot Vlaanderen twee samenwerkingsakkoorden af betreffende de interregionale mo-
biliteit van de werkzoekenden. Op 24 februari 2005 werd een samenwerkingsakkoord gesloten 
tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommis-
sie. Op 4 mei 2006 kwam er het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de samenwerking 
inzake arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 
 
Dit advies omvat de ontwerpen van decreet tot goedkeuring van beide samenwerkingsakkoor-
den. De Vlaamse minister van Werk vroeg op 14 november 2006 de SERV om advies betref-
fende het ontwerp van decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 
24 februari 2005. Een goede week later, op 23 november 2006, ontving de SERV een vraag 
om advies betreffende het ontwerp van decreet houdende de goedkeuring van het samenwer-
kingsakkoord van 4 mei 2006 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Ge-
west en de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse minister van Werk vroeg in beide gevallen 
het advies zo spoedig mogelijk te kunnen ontvangen.  
 
De SERV vond het aangewezen beide adviesvragen te bundelen in één document. Gezien 
beide samenwerkingsakkoorden een problematiek aanpakken die de sociale partners expliciet 
delen en gezien beide samenwerkingsakkoorden reeds op het niveau van VESOC werden 
besproken, spreekt de SERV zich in een eerste deel van het advies positief uit omtrent het 
voornemen tot decretale verankering van de samenwerkingsakkoorden. Vermits de sociale 
partners echter waarnemen dat de realisatie van de geformaliseerde goede voornemens niet 
steeds even vlot van start ging, wenst de SERV deze vragen tot advies aan te grijpen om en-
kele kernpunten met de betrekking tot de realisatie op te lijsten. Dit vormt de focus van het 
tweede deel van dit advies. 
  

2.  De voorontwerpen van decreet  

De raad spreekt zich positief uit omtrent beide voorontwerpen van decreet.  
 
De gewesten en gemeenschappen hebben belangrijke bevoegdheden inzake de begeleiding 
van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktrealiteit loopt echter vaak niet 
parallel met de constitutionele grenzen. De samenwerkingsakkoorden zijn dan ook een nood-
zaak om op het niveau van de regio’s een doortastend arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, 
een beleid dat niet geremd wordt door constitutionele grenzen. De raad is zo vrij twee van die 
problematieken in wat volgt summier toe te lichten.  
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Vlaamse knelpuntberoepen, hoge werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
De Vlaamse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal knel-
puntberoepen. Deze vacatures geraken in Vlaanderen, ondanks het niet-geringe aantal werk-
lozen, moeizaam ingevuld. In vergelijking met Vlaanderen ligt de werkloosheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest nog een stuk hoger. Dit betekent dat voor Brusselse werklozen een 
mogelijkheid tot tewerkstelling ligt in Vlaanderen en dat omgekeerd voor de Vlaamse werkge-
vers er zich een bijkomend potentieel bevindt in Brussel. Het is voor de SERV dan ook aan-
gewezen dat de werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een vlotte manier kunnen 
toegeleid worden naar vacatures in Vlaanderen en dat de Vlaamse werkgevers een goede kijk 
krijgen op het profiel en de competenties van de Brusselse werklozen.  
 
Het voeren van een actief herstructureringsbeleid. 
Eén van de arbeidsrealiteiten die de constitutionele grenzen niet volgen, zijn de consequenties 
van belangrijke herstructureringen. De Vlaamse overheid zette de laatste jaren een uitge-
bouwd beleid op poten voor de werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering. 
Doelstelling van dit herstructureringsbeleid en van de ruimere investeringen er in, is om via het 
uitgestippelde proces voor zoveel mogelijk werknemers een transitie van werk naar werk te 
realiseren. De Vlaamse overheid wenst dus begeleiding te voorzien en zo zoveel mogelijk 
werknemers opnieuw aan een duurzame tewerkstelling te helpen.  
 
De gevolgen van een herstructurering kunnen de grenzen van het gewest waarin het getroffen 
bedrijf zich bevindt ruim overschrijden. De werknemers wonen vaak in een ander gewest. Het 
is echter het gewest waarin het bedrijf zich bevindt, dat bij een herstructurering verantwoorde-
lijk is voor de routing voor het begeleidingsproces in het bedrijf en voor de begeleiding van de 
werknemers die in het andere gewest woonachtig zijn. Eenmaal werkloos vallen deze perso-
nen echter onder de bevoegdheid van het gewest waar ze woonachtig zijn. Het is duidelijk dat 
goede afspraken en goede samenwerking hier vereist zijn. Een samenwerkingsakkoord is een 
manier om dit vast te leggen.  
 

3.  De samenwerking in de prakt i jk  

De sociale partners, die zoals reeds gesteld beide samenwerkingsakkoorden onderschrijven, 
stellen vast dat de samenwerking in de praktijk, na een aarzelende start, stilaan vorm krijgt. 
De basis lijkt gelegd en het komt er volgens de sociale partners nu op aan om de samenwer-
king uit te diepen en te verruimen. Ze roept dan ook alle partners op om de samenwerking 
verder ter harte te nemen en te gaan voor een maximale implementatie van de gemaakte af-
spraken. In wat volgt geven de sociale partners alvast enkele aandachtspunten mee. 
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Uitwisseling vacatures 
Belangrijk aspect van de samenwerking is het uitwisselen van de vacatures. Het samenwer-
kingsakkoord van 24 februari 2005 spreekt over het opvoeren van de informatie-uitwisseling 
over werkaanbiedingen, in het bijzonder over werkaanbiedingen van ondernemingen actief in 
een ander gewest, de werkaanbiedingen voor knelpuntberoepen of voor functies waarvoor er 
onvoldoende of geen kandidaten zijn. Voor de sociale partners is het hierbij ten eerste van 
belang dat de uitwisseling van vacatures zich niet beperkt tot langdurig openstaande vacatu-
res en vacatures voor knelpuntberoepen. De sociale partners vinden het dan ook positief dat 
de uitwisseling tussen de VDAB, FOREM en de BGDA sinds kort ook de interimvacatures 
omvat. Op deze manier komt de uitwisseling van vacatures tussen de VDAB en Forem ener-
zijds en VDAB en BDGA anderzijds stilaan op kruissnelheid, wat de SERV toejuicht.  
 
Het is voor de sociale partners echter belangrijk dat de uitwisseling van vacatures wordt uitge-
diept en verder gaat dan het opnemen van de vacatures in de respectievelijke door werkzoe-
kende raadpleegbare databanken. Het is de bedoeling dat de verschillende agentschappen de 
vacatures ook actief hanteren, dat ze zich inzetten om werkzoekenden, in hun gewest naar 
deze uitgewisselde vacatures toe te leiden. Dit kan door de deze vacatures effectief in te 
schakelen in de verschillende werkingsinstrumenten. Bij de VDAB is dit reeds het geval. De 
raad roept ook de andere entiteiten op dit te doen.  
 
In het kader van de opvolging op Vlaams niveau van de realisaties van de samenwerkingsak-
koorden zal er een ‘mobiliteitsparameter” worden ontwikkeld. De raad wenst het belang van 
dergelijke parameter te benadrukken vermits enkel via systematische monitoring de (resulta-
ten van de) samenwerking op een doordachte manier kan worden geëvalueerd.  
 
Afstemmen van operationele bestanden ‘beroepen en functies’ 
Ten einde te komen tot een betere uitwisseling van informatie omvat het samenwerkingsak-
koord van 24 februari 2005 de doelstelling om te komen tot een betere afstemming van de 
operationele bestanden van beroepen en functies. In eerste instantie werd als basis voor de 
automatische vacature-uitwisseling een omzettingstabel van beroepen opgesteld. Om de va-
cature-uitwisseling verder te verfijnen bleek ook een gelijkaardig omzetting van de studiedo-
meinen nodig. Bij de eerste analyses werd duidelijk dat een afstemming niet voor de hand ligt 
door verschillen tussen de gemeenschappen in de gehanteerde termen in het onderwijs. In 
afwachting van de resultaten van het AGORA-project bij de KSZ waar men o.a. een overkoe-
pelend codesysteem voor beroepen en studiecodes wil ontwikkelen, nam de VDAB het initia-
tief om over te gaan tot een omzetting van de door FOREM gebruikte studiedomeinen in stu-
diedomeinen gebruikt bij de VDAB. De sociale partners hebben begrip voor de moeilijkheid 
van het dossier maar dringen er op aan dat er toch verder getimmerd wordt aan dit deel van 
het samenwerking. 
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Taal- en andere opleidingen 
Op het niveau van de agentschappen staat het bevorderen van de taalopleiding hoog op de 
agenda. De werkgroep Talen komt regelmatig samen en reeds meerdere goede initiatieven 
zagen het licht op dit niveau. De raad heeft echter het aanvoelen dat de concrete samenwer-
king in de regio’s nog merkelijk kan worden opgedreven. De samenwerking tussen West-
Vlaanderen en Moeskroen vorm hier een uitzondering op. Het realiseren van effectieve en 
concrete samenwerking tussen de regio’s in de grensgebieden is hier de uitdaging.  
 
Bovenstaande analyse geldt volgens de raad ook voor de organisatie van transregionale op-
leidingen inzake specifieke opleidingbehoeftes. Ook hier zijn op centraal niveau in een werk-
groep enkele initiatieven uitgewerkt (bv technische workshops) maar de concrete samenwer-
king tussen regio’s van verschillende gewesten kan ook hier beter. 
 
Oprichting van een crisiscel 
Het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten en gemeenschappen voorziet 
de oprichting van een crisiscel bij een collectief ontslag met transregionale impact. De her-
structurering bij Volkwagen Vorst wordt volgens de sociale partners een eerste belangrijke 
testcase voor het functioneren van een dergelijke crisiscel. De sociale partners willen hier dan 
ook verwijzen naar het opzet van deze crisiscel, namelijk het afstemmen van het beleid van de 
verschillende regio’s. Deze afstemming heeft als doelstelling te komen tot een accuraat beleid 
dat de getroffen werknemers opvangt en begeleidt richting nieuwe tewerkstelling. De crisiscel 
moet bovendien vermijden dat de ontslagen werknemers begeleiding mislopen omwille van 
institutionele factoren. 
 
De oprichting van een crisiscel is in het globale akkoord pas voorzien wanneer 250 personen 
worden ontslagen en 50 van hen in een ander gewest woonachtig zijn dan in dat waarin het 
getroffen bedrijf zich bevindt. In het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel (4 
mei 2006) is die voorwaarde van 250 personen niet voorzien. Er komt een crisiscel bijéén 
telkens er zich op het grondgebied van de ene of de andere minister een herstructurering, 
collectief ontslag of faillissement voordoet van een onderneming waarbij meer dan 50 betrok-
ken werknemers onder het andere gewest ressorteren.  
 
De raad is van mening dat ook bij herstructurering of faillissementen waarbij het aantal ontsla-
gen beperkt maar toch relevant is, gewestoverschrijdende samenwerking aangewezen kan 
zijn, zonder hierbij onmiddellijk te pleiten voor bijkomende structureren. Het is voor de raad 
wel belangrijk dat in dergelijke gevallen kan geput worden uit de ervaringen met inter-
gewestelijke samenwerking. Daarom lijkt het de raad wenselijk dat in gezamenlijk overleg 
tussen de gewesten deze ervaringen en aanwijzingen worden gebundeld zodat ze een lei-
draad kunnen vormen.  
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De oprichting van drie Werkwinkels  
Het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest 
en de Vlaamse Gemeenschap (4 mei 2006) voorziet in de oprichting van drie werkwinkels in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel is reeds één werkwinkel opgericht én is de 
opening van een tweede in bespreking. De raad vraagt dat er met spoed werk wordt gemaakt 
van de drie voorziene werkwinkels. Voor de sociale partners is het immers belangrijk dat geïn-
teresseerde werklozen, Nederlandstalige Brusselaars of Brusselaars die het Nederlands 
machtig zijn of het wensen te leren, in voldoende mate worden toegeleid naar de uitgewissel-
de vacatures en de opleidingsiniatieven van de Vlaamse Gemeenschap. Wat dit laatste betreft 
heeft de raad de indruk dat de toeleiding vanuit de BGDA naar de opleidingen momenteel 
eerder moeizaam verloopt. De raad vraagt hier in de toekomst beterschap. De raad juicht het 
recente akkoord tussen VDAB en Tracé toe om te komen tot een geïntegreerde benadering 
van de werkzoekenden in de Brusselse werkwinkels. Verder is het voor de raad belangrijk dat 
de Nederlandstalige werkzoekenden, werkgevers en werknemers een zelfde niveau van 
dienstverlening kunnen genieten van de werkwinkels zoals de werkzoekenden, werknemers en 
werkgevers in Vlaanderen en zoals gepland na de voorziene hervormingen van de lokale 
werkwinkel in Vlaanderen. 
 
Evaluatie 
De sociale partners wensen ten slotte de noodzaak te benadrukken van een periodieke evalu-
atie van de gerealiseerde samenwerking en de meerwaarde er van. In het samenwerkingsak-
koord tussen alle actoren (het akkoord van 24 februari 2005) is dit reeds voorzien. Dit akkoord 
zal in principe om de twee jaar geëvalueerd worden. De SERV vraagt dan ook dat er formeel 
werk gemaakt wordt van een eerste evaluatie van dit Samenwerkingsakkoord en dat zij hierbij, 
op het niveau van VESOC, betrokken worden voor wat Vlaanderen betreft. Een zelfde werk-
wijze zou moeten gevolgd worden voor het samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. 
 
 
 
 
 


