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KRACHTLIJNEN 

Met de nota ‘Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen 2007’ geeft de Vlaamse Regering uitvoe-
ring aan de Beleidnota 2004-2009 Werk en aan het Meerbanenplan 2006. Voor de SERV  
heeft de voorliggende nota echter niet de status van een actieplan. Een actieplan houdt im-
mers meer in dan het beschrijven van de problematiek en het bundelen van de reeds geno-
men beslissingen. De raad blijft dan ook vragende partij voor een uitgewerkt actieplan en biedt 
aan hieromtrent mee na te denken. In analogie met de nota gaat voorliggend SERV-advies in 
op de verschillende drempels die kunnen leiden tot een werkloosheidsval.  
 
Uit analyses blijkt dat er momenteel een financiële werkloosheidsval is voor eenouder gezin-
nen met nood aan kinderopvang. Voor hen is het nauwelijks lonend om te gaan werken. Bij 
deeltijdse tewerkstelling is er sprake van een werkloosheidsval voor personen die een maxi-
male uitkering ontvangen. Het advies wijst verder op de versterkende rol die zwart werk heeft 
op de problematiek van de werkloosheidsvallen en vraagt een doortrekking op het Vlaamse 
niveau van de federale omzetting van de WIGW-regeling naar OMNIO.  
 
Net als de nota ‘Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen 2007’ beschouwt de SERV het ontbre-
ken van kinderopvang als één van de hinderpalen voor betaalde arbeid van de (groot)ouders. 
Ondanks de recente inspanningen blijft verdere uitbreiding van het aanbod noodzakelijk. Dit 
geldt zowel voor de klassieke kinderopvang als voor de flexibele en occasionele kinderopvang. 
Wat de flexibele en occasionele kinderopvang betreft, kan de raad zich vinden in het voorstel 
om de VDAB-consulenten een signalerende rol te geven. De communicatie tussen de VDAB 
en de regionale en lokale centra kinderopvang moet dan wel gestroomlijnd en structureel zijn.  
 
Mobiliteit is een derde mogelijke drempel. Onder meer de projecten van het pendelfonds en de 
recente aanpassingen aan de verplaatsingsvergoedingen voor werkzoekenden in opleiding 
moeten bijdragen tot het wegwerken van werkloosheidsvallen. Ook de fysieke mobiliteit tussen 
de regio’s dient te worden bevorderd.  
 
Samen met de commissie Diversiteit gaat de SERV in het advies in op handicap en ziekte als 
werkloosheidsval. De focus ligt hierbij op de specifieke meerkosten die deze werkzoekenden 
met een handicap of chronische ziekte ervaren. Meerkosten die het gevolg zijn van een ar-
beidshandicap mogen geen werkloosheidsval vormen.  
 
De nota ‘Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen 2007’ ziet in de competentieachterstand een 
belangrijke drempel voor de werkzoekende. De SERV moet inderdaad vaststellen dat ondanks 
de verhoogde inspanningen nog steeds een belangrijk deel van de werkzoekenden niet de 
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vereiste opleiding krijgt. De zwakkere werklozen kennen hierbij de laagste participatie aan 
levenslang leren. Het inzetten op de kosteloosheid van de opleidingen is dan ook een terechte 
keuze. Bovendien is het belangrijk dat de opleiding de werkzoekende een duidelijk perspectief 
op werk geeft. Het belang dat sociale partners hechten aan het ontwikkelen en beheren van 
competenties, zeker ook bij werklozen, komt ook tot uiting in de Competentieagenda 2010 die 
gedragen wordt door de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners. 
 
Op het einde gaat de ter advies voorliggende nota in op enkele specifieke groepen. De SERV 
onderschrijft de aandacht voor de ex-gedetineerden. Wat mensen met overmatige schulden-
last betreft, is het belangrijk dat werk een voelbare verhoging van het beschikbaar inkomen 
betekent. Voor het aspect leeftijd werden via de federale werkhervattingstoeslag eventuele 
financiële werkloosheidsvallen voor oudere werknemers aangepakt. Een andere werkloos-
heidsval die specifiek geldt voor deze groep is de combinatie van werk en een (eerder beperk-
te) vorm van arbeidsongeschiktheid. De SERV en de commissie Diversiteit hebben ten slotte  
hun bedenkingen bij de paragraaf ‘Geloofsovertuiging en culturele gebruiken’. Voor de SERV 
en de commissie Diversiteit staat streven naar evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
centraal. Verschillen moeten dan ook vanuit dit perspectief benaderd worden.  
 
In de nota wordt het beleid van rechten en plichten gekoppeld aan de problematiek van de 
werkloosheidsvallen. De raad mist in dit verhaal de notie van de gepersonaliseerde arbeids-
markt waarbij er gestreefd wordt naar een evenwichtige mix tussen de wensen en verwachtin-
gen van de werkzoekende en de kenmerken van de vraagzijde. Het evalueren en eventueel 
bijsturen van de taakverdeling tussen VDAB en RVA behoort, in tegenstelling tot wat de nota 
lijkt te suggereren, niet tot de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de RVA en de 
VDAB.  
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1.  Situering adviesvraag 

Vlaams minister van werk Vandenbroucke formuleerde op 30 april 2007 een vraag tot advies 
aan de SERV betreffende de nota ‘Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen 2007’ die op 27 april 
2007 door de Vlaamse Regering besproken werd. De minister vraagt de SERV zo spoedig 
mogelijk advies uit te brengen. Na contact met het kabinet van de Vlaamse minister van Werk 
werd afgesproken dat het advies aan de minister zal worden overgemaakt ten laatste op 7 juni 
2007. Vanuit het Kabinet van de Vlaams minister van Werk werd ook gesuggereerd om de 
commissie Diversiteit te betrekken bij de totstandkoming van het advies. 
 
Met deze nota geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het regeerakkoord en het Meerba-
nenplan van begin 2006. Bij het formuleren van voorliggend advies baseerde de SERV zich 
onder meer op: 

• de SERV-aanbeveling Werkloosheidsvallen van 8 oktober 2003;  
• het advies van de commissie Diversiteit over het wegwerken van de activiteitsvallen 

bij personen met een arbeidshandicap van 3 maart 2004; 
• een insteek van de leden van de werkgroep personen met een handicap en de werk-

groep allochtonen van de commissie Diversiteit. 
 
Bij aanvang van het advies formuleert de raad een globale appreciatie van het voorliggend 
Actieplan. Daarna wordt ingegaan op de verschillende drempels die in de nota naar voor ge-
bracht worden.  
 

2.  Het advies 

2 . 1 .  G l o b a l e  a p p r e c i a t i e  

Met het voorliggende plan geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan de Beleidnota 2004-2009 
Werk. Dit voornemen werd ook opgenomen in het Meerbanenplan van begin 2006. Dit plan 
stelt: “Van de langdurige werkzoekenden die in het kader van de sluitende aanpak werden 
gecontacteerd ondervinden een aantal ook werkloosheidsvallen die het doorstromen naar een 
job bemoeilijkten. Ook deze problematiek wordt verder in kaart gebracht. Er wordt in 2006, 
zoals afgesproken in het regeerakkoord, gewerkt aan een actieplan werkloosheidsvallen”.  
 
De sociale partners hebben steeds belang gehecht aan het aanpakken van de werkloosheids-
vallen. Dit kwam onder meer tot uiting in 2003 toen de SERV in een aanbeveling enerzijds een 
analyse maakte van de vallen op de diverse terrein en anderzijds aandachtspunten en voor-
stellen formuleerde. Hiermee gaf de raad aan dat ze een actief beleid omtrent de werkloos-
heidsvallen wenste. De sociale partners ondersteunden dan ook actief het voornemen van het  
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Meerbanenplan om te komen tot een Actieplan Werkloosheidvallen. Dit maakt dat de raad 
uitkeek naar het Vlaamse Actieplan Werkloosheidsvallen.  
 
Voor de raad heeft voorliggende nota echter niet de status van een actieplan. Een actieplan 
houdt immers meer in dan het bundelen van de reeds genomen beslissingen. Van een actie-
plan mag men een meerwaarde verwachten. Het moet een effect veroorzaken, een katalysator 
vormen in de aanpak van het probleem. Concreet bevat een actieplan per domein een aantal 
meetbare doelstellingen met concrete acties die aangeven hoe het beleid deze doelstellingen 
wenst te realiseren alsook een uitgewerkte monitoring en opvolging.  
 
De scoop van de voorliggende nota is echter diffuus en de doelstelling niet duidelijk. Wat voor-
ligt is een goede inventaris, met de nodige duiding, van de verschillende domeinen waarop de 
werkloosheidsvallen zich kunnen situeren. Voor sommige van de domeinen gaat de nota ver-
der en geeft zij eveneens een overzicht van recente federale en Vlaamse maatregelen. De 
nota bevat echter geen duidelijke doelstellingen voor het aanpakken van de werkloosheidsval-
len op de verschillende domein. Bovendien neemt de raad nauwelijks nieuwe acties en maat-
regelen waar. De in de nota aangekondigde maatregelen zijn veelal reeds genomen beleids-
beslissingen of houden een heroriëntering in van bestaande beleidsinstrumenten.  
 
De raad bevestigt dat, zoals ook uit de nota blijkt, de voorbije jaren zowel op federaal als op 
Vlaams niveau en vaak in overleg met de sociale partners, meerdere maatregelen zijn geno-
men. Niet te min blijft de raad vragende partij voor een uitgewerkt actieplan. De raad vraagt 
dan ook dat op basis van voorliggende nota en rekeninghoudende met onderstaand advies 
gekomen wordt tot een krachtig Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen en biedt aan om 
hieromtrent mee na te denken. 
 
Het feit dat de Vlaamse regering in voorliggende nota nauwelijks bijkomende middelen vrij-
maakt voor het aanpakken van de werkloosheidsvallen, is niet vreemd aan de globale appre-
ciatie van de sociale partners. Ook hier verwacht de raad verdere stappen van de Vlaamse 
Regering richting het uit te werken Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen.  
 

2 . 2 .  I n l e i d e n d e  o p m e r k in g e n   

De nota geeft in de inleiding aan zich te beperken tot de werkloosheidsvallen. De raad heeft 
begrip voor deze afbakening maar wenst er toch op te wijzen dat er naast de werkloosheids-
vallen nog een aantal andere vallen zijn die een belangrijke invloed hebben op arbeidsmarkt-
participatie. In eerste instantie denkt de raad dan aan de inactiveitsvallen. De SERV verwijst in 
deze samen met de commissie Diversiteit naar het advies van 3 maart 2004. Ook de armoe-
devallen mogen niet uit het oog verloren worden. Wat dit laatste betreft, kijkt de SERV uit naar 
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het onderzoeksrapport “Van goede en slechte voorbeelden in het activeren van mensen in 
armoede naar werk naar mogelijk remedies en oplossingen” dat het Netwerk van verenigingen 
waar armen het woord nemen aan het maken isZe vraagt dat dit rapport de aanleiding zal 
vormen voor een discussie tussen het beleid, de sociale partners en het Vlaams Netwerk van 
verenigingen waar armen het woord nemen. Het lijkt de SERV ook aangewezen om aandacht 
te besteden aan de werkende armen, bijvoorbeeld onder de vorm van een Viona-onderzoek. 
Ook een onderzoek bij werkende armen kan immers een licht werpen op het werkloosheids-
vallen bij mensen die in armoede leven. 
 
Belangrijk is dat bij de persoonlijke overwegingen die mensen maken om niet arbeidstijd in te 
ruilen voor arbeidstijd naast de kenmerken van hun situatie en het financiële aspect ook ande-
re zaken zoals de jobinhoud, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden een be-
langrijke rol spelen. Om dit fenomeen, dat de arbeidsval wordt genoemd, aan te pakken is 
inzetten op kwaliteit van de arbeid belangrijk. Dit perspectief ontbreekt in de nota. 
 
De kans om in een werkloosheidsval terecht te komen is niet evenredige verdeeld over de 
maatschappij. Zo lopen werkzoekenden die behoren tot een kansengroep een verhoogd risico. 
De nota gaat in op enkele aspecten zoals handicap, leeftijd en geloofsovertuiging en culturele 
gebruiken. Voor de SERV dient het perspectief van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
consequent geïntegreerd te worden in het Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen. Dit kan 
ondermeer door in  een diversiteitstoets na te gaan of de kansengroepen voldoende worden 
bereikt met de maatregelen en of de gekozen oplossingen ook voor hen een antwoord op de 
problematiek betekenen. Om impact te creëren dienen de beleidinstrumenten immers vol-
doende afgestemd te zijn op de eigenheid van het doelpubliek. 
 

2 . 3 .  D e  v e r s c h i l l e n d e  d r e m p e l s  

Wat volgt is een bespreking van de verschillende drempels die kunnen leiden tot een werk-
loosheidsval. Het onderscheiden van de drempels is een analytische manier van werken. In de 
praktijk is het vaak zo dat het een cumulatie is van kleine (en minder kleine) drempels die 
maakt dat een werkloosheidsval zich voordoet, en de werkzoekende dus onvoldoende voorde-
len ziet om aan de slag te gaan.  
 
2 . 3 . 1  I n k o m e n  

In de aanbeveling van 2003 kwam de raad, op basis van berekening van het CSB uit 2001, tot 
de conclusie dat de meeste financiële werkloosheidsvallen zijn gedicht. Voor één categorie 
gold deze bevinding echter niet. Ondanks meerdere beleidsmaatregelen, bleef er een werk-
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loosheidsval voor de groep van werkloze tweeverdieners met kinderen die deeltijds willen 
gaan werken.  
 
Op basis van de gegevens van een CSB-onderzoek naar een stand van zaken van het beleid 
werkloosheidsvallen, komt voorliggende nota tot het besluit dat voor de overgrote meerderheid 
van de gevallen er geen sprake is van een financiële werkloosheidsval. Enkel voor eenouder 
gezinnen met nood aan kinderopvang is het nauwelijks lonend om te gaan werken. De kost 
voor de kinderopvang heeft hierbij een belangrijke invloed.  
 
De nota focust op de situatie waarin de persoon niet voltijds maar halftijds aan de slag gaat. 
Hierbij wordt de hervorming van de Inkomensgarantie-uitkering toegelicht. Door de IGU-
uitkering te berekenen als een uurtoeslag per gewerkt uur vergroot de stimulans om te gaan 
werken. Uit de nota blijkt echter duidelijk dat bij het berekenen van de werkloosheidsval de 
hoogte van de uitkering van de persoon een belangrijke factor vormt. Voor iemand met een 
maximale uitkering is er, in tegenstelling tot iemand met een minimale uitkering, nog steeds 
sprake van een werkloosheidsval bij deeltijdse tewerkstelling.  
 
De raad wijst er op dat op federaal niveau in het recente interprofessioneel akkoord de keuze 
is gemaakt om de minimum lonen te verhogen, dit in tegenstelling tot wat de nota op pagina 
31 lijkt te suggereren.   
 
De nota stelt dat de Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschappen “een belangrijke werkloos-
heidsval zijn op federaal niveau”. De raad stelt de opgenomen berekening niet in vraag. Ze 
wenst er wel op te wijzen dat de nota de Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschappen eenzij-
dig benadert. Zo behoren de PWA-werkende vaak op meerdere vlakken tot groepen met min-
dere kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze groep zijn er meer barrières dan enkel 
de financiële vallen en ze beleven hun realiteit niet als werkloosheid maar wel als een maat-
schappelijk zinvolle tewerkstelling- en inschakelingsinspanning. Volgens de raad is het dan 
ook aangewezen dat er in het kader van het voorliggend actieplan gezocht wordt naar een 
beter flankerende benadering vanuit Vlaanderen voor deze federale maatregel.  
 
Vanaf 1 juli 2007 wordt op federale niveau de WIGW-regeling omgezet naar OMNIO. Dit sta-
tuut geeft recht op betere vergoeding van medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, 
apotheker, hospitalisatie, …) voor gezinnen met een laag inkomen. De raad vraagt dat waar 
toepasselijk ook in de Vlaamse regelgeving dezelfde omschakeling gemaakt wordt.  
 
Tot de inkomensproblematiek behoort voor de SERV ook het inkomen uit zwart werk. Net 
zoals in de aanbeveling van 2003 wijst de SERV er op, zich ondermeer baserend op het CSB, 
dat indien gemakkelijk een inkomen uit zwart werk kan verdiend worden dit het probleem van 
de werkloosheidsval versterkt. Naast strikte controle is er ook nood aan een preventieve aan-
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pak. Het systeem van de dienstencheques bijvoorbeeld heeft alvast als meerwaarde dat het 
een stukje het zwart werk aanpakt.  
 
 
2 . 3 . 2  Z o r g t a k e n  

De nota beschrijft het ontbreken van kinderopvang als één van de hinderpalen voor betaalde 
arbeid voor de (groot)ouders. De sociale partners onderschrijven dat in de voorbije jaren, on-
der meer in het kader van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 er bijkomende 
inspanningen zijn geleverd op dit vlak. Het klopt dan ook dat Vlaanderen reeds in 2004 de 
vooropgezette Europese benchmark realiseerde en dat het traditionele patroon van een rela-
tief lagere arbeidsdeelname van vrouwen met jonge kinderen minder uitgesproken is in Vlaan-
deren dan gemiddeld Europese Unie.  
 
Desondanks is het noodzakelijk de inspanningen vol te houden. Een aanbodversterkend be-
leid blijft nodig. Dit dient, zoals in de knelpunten vermeld, voldoende te zijn afgestemd op de 
onregelmatige uren en de nood aan flexibele en occasionele kinderopvang. Dit betekent dat 
naast de uitbreiding van het basisaanbod een verruiming van het aanbod voor flexibele en 
occasionele kinderopvang zeker nodig is.  De raad kijkt dan ook uit naar de resultaten van de 
aangekondigde beleidsacties. Bovendien is het belangrijk verder te kijken dan enkel boven-
staande vaststelling. Zo omvat de Europse benchmark enkel de opvang voor 0 tot 3 jaar. Dit 
mag duidelijk niet het enige referentiepunt zijn voor het Vlaams beleid. Ook de noden met 
betrekking tot buitenschoolse kinderopvang en de flexibile/urgentieopvang zijn belangrijk en 
kunnen een belangrijke invloed hebben op de arbeidsmarktparticipatie van (één van) de ou-
ders. Bovendien zijn de aangehaalde gegevens een gemiddelde op Vlaams niveau. De pro-
blematiek stelt zich echter, zoals de nota terecht aangeeft, niet op een gelijke manier over 
geheel Vlaanderen. Zo is het, zeker voor kansarmen, in de steden verre van evident om kin-
deropvang te vinden voor de 0 tot 3 jarigen.  
 
Ten slotte stelt de nota terecht dat voor alleenstaande ouders de combinatie werk en gezin 
niet evident is. De berekeningen van het CSB (weergeven op pagina 7 van de nota) drukken 
dit ook uit. De éénouder gezinnen met kinderen ten laste die beroep moeten doen op kinder-
opvang hebben slechts een arbeidssurplusratio van 104%. Voor deze groep is duidelijk sprake 
van een financiële werkloosheidsval. 
 
Betreffende de occasionele flexibele kinderopvang geeft de voorliggende nota aan dat het 
belangrijk is dat er op lokaal of regionaal niveau een coördinatie is inzake vraag en aanbod 
van flexibele en occasionele kinderopvang. Volgens de nota kan de VDAB een rol spelen bij 
de planning van hoeveel plaatsen waar zouden moeten komen. De raad kan zich hierin vin-
den. De VDAB-consulenten kunnen inderdaad zo wel in functie van specifieke acute noden als 
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in functie van de globale programmatie onvoldane behoeften en knelpunten inzake flexibele en 
occasionele kinderopvang vaststellen. Voor de raad is het belangrijk dat de communicatie 
tussen de VDAB en de lokale en regionale coördinatie van kinderopvang hieromtrent (lokaal 
overleg CKO) op een éénduidige en structurele wijze verloopt. Wanneer de VDAB signalen 
geeft betreffende programmatietekorten in de flexibele en occasionele kinderopvang dienen de 
lokale sociale partners in kennis gesteld en geraadpleegd te worden.  
 
Op voorstel van de sociale partners kwam de raad van bestuur van de VDAB, zoals de nota 
aangeeft, op 4 april 2007 tot een voorstel om de premie voor kinderopvang voor werkzoeken-
den in opleiding te heroriënteren. Dit voorstel is ondertussen goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. 
 
2 . 3 . 3  M o b i l i t e i t  

Betreffende mobiliteit verwijst de nota naar het Pendelfonds dat, als onderdeel van het ruimere 
Pendelplan, tot doel heeft om innoverende pilootprojecten woon-werkverkeer financieel te 
ondersteunen. De sociale partners zullen de beoordeling van de eerste projectaanvragen aan-
grijpen om hun bevindingen betreffende de werking van het Pendelfonds te formuleren. Nu 
reeds is het voor de raad duidelijk dat de in dit kader voorziene middelen niet toereikend zul-
len zijn om de broodnodige aanvulling aan de basismobiliteit, namelijk de pijler woon-
werkverkeer, te realiseren. Specifiek in het kader van de werkloosheidsvallen, is het voor de 
raad wel positief dat ook rekening wordt gehouden met het aspect mobiliteitsarmoede door de 
opname van de volgende beoordelingscriteria voor de projecten voor het Pendelfonds:  “wat is 
het aantal werkzoekenden of interims - in % van de huidige werknemers op de locatie – die 
theoretisch in aanmerking komen om de dienst ter gebruiken en voorheen geen duurzame 
mogelijkheid hadden om de locatie te bereiken?” en “ is er daarbij aandacht voor kansengroe-
pen”. 
 
Mobiliteit wordt volgens de raad terecht opgenomen als drempel die er toe kan leiden tot per-
sonen in de werkloosheid blijven. De sociale partners hebben als beheerders van de VDAB 
dan ook mee de aanpassing van de verplaatsingsvergoedingsregeling onderschreven. Een 
aanpassing die ondertussen reeds door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.  
 
De sociale partners onderschrijven de vaststelling dat de federale mobiliteitstoeslag tot op 
heden geen succes is. De strenge voorwaarden vormen hier inderdaad een verklarende factor. 
Voor de raad dient hieromtrent actie te worden ondernomen. Ze vraagt de Vlaamse regering 
dan ook om dit op federaal niveau aan te kaarten. 
 
Ook de fysieke mobiliteit tussen de verschillende regio’s is een belangrijk aspect en dient te 
worden bevorderd. Dit kan een antwoord vormen op regionale arbeidsmarktproblemen. Zo is 
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het aangewezen dat de werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een vlotte manier 
kunnen worden toegeleid naar vacatures in Vlaanderen. De SERV vroeg in het advies van 12 
december 2006 dan ook de maximale uitvoering van de twee samenwerkingsakkoorden be-
treffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekende.  Bovendien dient hierbij voldoende 
aandacht te worden besteed aan de inzetbaarheid van de Brusselse en Waalse werkzoekende 
in Vlaanderen. Onder meer de kennis van de taal is een belangrijke factor. 
 
2 . 3 . 4  H a n d i c a p  e n  z i e k t e  

De voorliggende nota beschouwt handicap en ziekte terecht als een drempel naar werk. Con-
creet duidt de nota het in het Meerbanenplan opgenomen programma ‘activeringstrajecten en 
arbeidszorg’. De SERV en de commissie Diversiteit betreuren echter dat de nota zich beperkt 
tot dit reeds op de sporen gezette beleidsinitiatief. Voor de groep van personen met een ar-
beidshandicap is de problematiek van werkloosheidsvallen veel ruimer dan enkel het voorzien 
van de aangepaste begeleiding.  
 
Eén van de drempels die personen met een arbeidshandicap ervaren in de zoektocht naar 
werk is van financiële aard. Werkzoekende personen met een arbeidshandicap kunnen in 
eerste instantie meegenieten van de globale en recent aangepaste vergoeding voor werkzoe-
kende zoals die voor de kinderopvang en die voor vervoer. Personen met een arbeidshandi-
cap hebben echter een aantal specifieke meerkosten die vooruitvloeien uit de interactie tussen 
hun arbeidshandicap en het volgen van een opleiding. Gezien onder meer deze meerkosten 
krijgen de cursisten erkend door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap tot op 
heden een aanvullend loon tijdens hun CBO-opleiding. Dit aanvullend loon beoogt mensen 
tijdens de periode van hun (her)opleiding van een voldoende inkomen te voorzien. De com-
missie Diversiteit heeft vernomen dat er plannen zijn om deze regeling te veranderen. Con-
creet leeft de idee om dit aanvullend loon af te schaffen. De motivatie hiervoor is dat niet ie-
dereen in vergelijkbare situaties hiervan gebruik kan maken.  
 
De SERV en de commissie Diversiteit kunnen zich vinden in het principe van gelijke behande-
ling. Hierbij moet men echter in rekening brengen dat de situatie van personen met een ar-
beidshandicap grondig kan verschillen van die van de doorsnee VDAB-cursist en dit omwille 
van twee aspecten: 
 

• zoals eerder aangehaald hebben personen met een arbeidshandicap een aantal ar-
beidshandicap specifieke meerkosten die andere cursisten niet hebben. Voorbeelden 
hiervan zijn: verdere verplaatsing naar een meer afgelegen gespecialiseerd beroeps-
opleidingscentrum, reorganisatie van revalidatie, de nood aan assistentie en/of extra 
hulpmiddelen, extra vermoeidheid (waardoor er geen tijd/energie meer is voor gezins-
taken en vrije tijd); 
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• een CBO-opleiding duurt vaak veel langer dan een gemiddelde VDAB-opleiding, 
waardoor die cursisten veel langer in een traject naar de arbeidsmarkt blijven en een 
loon derven. 

 
Voor de SERV en de commissie Diversiteit is het alvast belangrijk dat de meerkosten die het 
gevolg zijn van de arbeidshandicap geen werkloosheidsval mogen vormen. Dit betekent con-
creet dat: 
 

• bij de verplaatsingskosten voor personen met een handicap voor een ruimere groep 
dan nu wordt voorzien in de mogelijkheid om de meerkosten van individueel vervoer 
integraal terug te betalen; 

• er wordt overgegaan tot het terugbetalen van de handicap specifieke meerkosten van 
arbeidsgereedschap en tolkuren nodig tijdens het volgen van een beroepsopleiding.  

 
De SERV en de commissie Diversiteit vragen alvast dat er behoedzaam wordt te werk gegaan 
met het afschaffen van het aanvullend loon van CBO-cursisten. Het is toch ook wel belangrijk 
om de precaire financiële toestand van een deel van de werkzoekenden met een arbeidshan-
dicap in een langdurige CBO-opleiding in het achterhoofd te houden. Daarom lijkt het de 
SERV en de commissie Diversiteit aangewezen dat het beleid nagaat of voor personen in een 
langdurige CBO- opleiding én met een inkomen onder een bepaald niveau toch geen extra 
vergoeding mogelijk is.  
 
Zoals reeds gesteld hebben de SERV en de commissie Diversiteit begrip voor de focus op de 
werkloosheidsvallen. Toch wensen ze er op te wijzen dat voor de personen met een arbeids-
handicap de opdeling werkloosheidsvallen/activiteitsvallen ten dele artificieel is. Zijn of haar 
huidige arbeidsmarktpositie is een resultante van de voorgeschiedenis van de persoon waarbij 
de aard en de mate van handicap niet steeds de determinerende factor is of was. Het is, in het 
kader van de doelstelling van evenredige arbeidsdeelname van de personen met een arbeids-
handicap dan ook belangrijk te focussen op de activiteitsvallen. Daarom lijst de commissie 
Diversiteit in het advies van 3 maart 2004 twintig activiteitsvallen op. De SERV en de commis-
sie Diversiteit vragen aan het beleid om, drie jaar na het advies, omtrent die twintig activiteits-
vallen een stand van zaken te formuleren.  
 
2 . 3 . 5  O p l e i d i n g s v a l l e n  

In de aanbeveling van 2003 gaf de SERV aan dat werkzoekenden die nood hebben aan oplei-
ding, maar geconfronteerd worden met moeilijkheden bij het volgen van die opleiding, hun 
kansen of mogelijkheden op werk hierdoor verkleind zien. Ook voorliggende nota ziet in de 
competentieachterstand een belangrijke drempel voor werkzoekenden. Immers, niet minder 
dan 25% van de gescreende langdurig werklozen kampt met een competentieachterstand en 
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heeft nood aan een kwalificerende opleiding. Ondanks de verhoogde inspanningen moet de 
raad blijven vaststellen dat nog steeds een belangrijk deel van de werkzoekende niet de ver-
eiste opleiding krijgt. Dit komt onder meer tot uiting in de participatie aan levenslang leren.  
 
Bovenstaande vaststelling geldt zeker voor de zwakkere werklozen1. De ‘inactieven’, waartoe 
de onderste categorie van de nwwz behoren, participeren maar in zeer beperkte mate aan 
levenslang leren (5,6%). Ook de vaststelling dat de zwakkere groepen binnen de werkzoeken-
den populatie minder participeren aan intensieve opleidingtrajecten, ondersteunt de stelling 
dat voor deze groep nog een lange weg is af te leggen.  
 
Het inzetten op de kosteloosheid van de opleidingen is voor de raad dan ook een terechte 
keuze. De raad kan dan ook de voorgestelde maatregelen, waarvan bv. het verlagen van de 
materiaalkosten reeds behoorde tot het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2005-2006, on-
dersteunen. Verder moet zeker ook de mate waarin opleiding in de trajecten wordt opgenomen 
voorwerp vormen van grondige evaluatie van de proeftuin ‘tendering’. 
 
Net zoals in 2003 benadrukt de raad opnieuw dat het belangrijk is dat de opleidingen de werk-
zoekende een duidelijk perspectief op werk geeft. Het verbeteren van de kwalificaties moet de 
werkzoekende de kans geven op duurzame tewerkstelling en sociale promotie. Het belang dat 
de sociale partners hechten aan het ontwikkelen en beheren van competenties, zeker ook bij 
werklozen, komt tot ook tot uiting in de Competentieagenda 2010 die gedragen wordt door de 
Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners.   
  
2 . 3 . 6  A n d e r e  d r e m p e l s  

De voorliggende nota gaat onder punt 6 ook in op de drempels van enkele specifieke doel-
groepen. De raad heeft hierbij volgende opmerkingen.  
 

 De raad onderschrijft de nood aan speciale aandacht voor ex-gedetineerden. Zonder zich 
uit te spreken over de specifieke aanpak is het belangrijk dat deze personen geen financiële 
drempels ervaren in hun zoektocht naar werk, bijvoorbeeld voor het volgen van een be-
roepsopleiding. Deze drempels betekenen immers extra barrières voor personen die sowie-
so reeds in een moeilijke positie zitten.  

 Ook voor mensen met een overmatige schuldenlast dient werken lonend te zijn. De schuld-
bemiddeling moet daarom stimulansen inhouden voor tewerkstelling. Zoals Het Vlaams 
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen stelt in zijn advies op voorliggende 
nota kan het perspectief op het schuldenvrij worden motiverend werken. Het is wel belang-

                                                           
1 De nota gaat hier terecht in op het onderscheid tussen de ILO-definitie en de groep van ‘niet-werkende werkzoe-

kenden’.  
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rijk dat dit gekoppeld wordt aan een voelbare verhoging van het beschikbaar inkomen en 
een vrije keuze van snellere afbetaling.   

 Wat leeftijd betreft, verwijst de nota naar de aanpassing van de werkhervattingstoeslag. 
Hierdoor incorporeerde deze federale maatregel één van de speerpunten van Vlaamse 
Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006, namelijk het voorzien van een financiële stimulans 
voor oudere werknemers die door een ontslag of een herstructurering van hun bedrijf getrof-
fen worden, om aan het werk te blijven.  Via deze maatregel werden eventuele financiële 
werkloosheidsvallen voor oudere werknemers aangepakt. Een andere werkloosheidsval die 
specifieke geldt voor de oudere werknemers is de combinatie van leeftijd en een (eerder 
beperkte) vorm van arbeidsongeschiktheid. 

 De SERV en de commissie Diversiteit hebben hun bedenkingen bij de paragraaf 6.3 ‘Ge-
loofsovertuiging en culturele gebruiken’. Deze beidt geen meerwaarde en is zeer oppervlak-
kig. Naast het feit dat de voorbeelden eerder ongelukkig gekozen zijn, storen de SERV en 
de commissie Diversiteit zich ook aan de gehanteerde invalshoek. Voor de SERV en de 
commissie Diversiteit staat streven naar evenredige arbeidsdeelname en diversiteit voorop. 
Ze vragen daarom ook om de verschillen in geloofsovertuiging en culturele gebruiken vanuit 
die invalshoek te benaderen en eerder op zoek te gaan naar de mogelijkheid om deze een 
plaats te geven dan ze onmiddellijk te gaan problematiseren en ze als een werkloosheidsval 
te gaan beschouwen.  

 Tenslotte wensen de raad en de commissie Diversiteit ook in te gaan op psychologisch 
werkloosheidsval waar een deel van de langdurige werklozen mee kampt. Het gaat hier om 
de groep van langdurige werklozen die omwille van sequentiële mislukkingen geen pogin-
gen meer doen om aan werk te geraken. Ze gaan er van uit dat het toch niet zal lukken en 
hebben geen zin om opnieuw geconfronteerd te worden met een falen. De Witte en Hooge 
noemen deze groep in hun opdeling van langdurig werklozen de ‘ontmoedigden’ (De Witte 
H. & Hooge J. 1995). Leden van de kansengroepen relateren die psychologisch werkloos-
heidsval vaak aan het feit dat ze omwille van hun handicap of afkomst geen werk vinden.  

 
2 . 4 .  R e c h t e n  e n  p l i c h t e n   

In voorliggende nota wordt het beleid van rechten en plichten gekoppeld aan de problematiek 
van de werkloosheidsvallen. De raad mist in dit verhaal de notie van de gepersonaliseerde 
arbeidsmarkt waarbij er gestreefd wordt naar een evenwichtige mix tussen de wensen en ver-
wachtingen van de werkzoekende en de kenmerken van de vraagzijde.  
 
De nota gaat ook in op een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de RVA en de VDAB. De 
raad onderschrijft de stelling dat het momenteel voorbarig is om op de resultaten van dergelij-
ke evaluatie vooruit te lopen. Voor de raad is het efficiënt en effectief laten verlopen van de 
huidige samenwerking alvast de eerste prioriteit. Bovendien ligt de focus hier op de evaluatie 
en de vernieuwing van de samenwerking tussen de VDAB en de RVA. Het evalueren en even-
tueel bijsturen van de taakverdeling tussen VDAB en RVA hoort hier niet bij, dit in tegenstel-
ling tot wat de nota lijkt te suggereren.  
 


