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Betreft : Advies sociale innovatie en werkbaarheid 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 10 juni ontving de SERV van u een vraag tot advies met betrekking tot sociale innovatie en 
werkbaarheid. U vroeg de SERV een advies te verlenen over de wijze waarop een toekomstige verankering 
van sociale innovatie en werkbaarheid zou mogelijk zijn in het Vlaamse Beleid. De SERV koos er voor te 
wachten met het uitbrengen van een advies tot de oprichting van de Competentiepool Innovatieve 
Arbeidsorganisatie voldoende vergevorderd is. De Competentiepool Innovatieve Arbeidsorganisatie, en de 
wijze waarop deze gestalte krijgt, vormt immers een belangrijke pijler in de verankering van het beleid 
inzake sociale innovatie en werkbaarheid.  
 
De SERV-partners onderlijnen alvast het belang van sociale innovatie. Dit gebeurt onder andere in het 
“Voorstel Pact 2020” die de SERV-partners begin 2009 aan de Vlaamse Regering overmaakten. Die tekst 
bevat met betrekking tot sociale innovatie volgende doelstelling:  
 

“Het creëren van meer werkbaar werk heeft een positieve invloed op de duur van de loopbanen. Daarom 
zorgen we ervoor dat sociale innovatie ingeburgerd is in sectoren en bedrijven.  

 
Hierbij wordt sociale innovatie duidelijk gepositioneerd als een aspect van het globale innovatie-streven: 
 

 “Vlaanderen maakt werk van een netwerkgebaseerd, horizontaal en resultaatsgericht innovatiebeleid. (…) 
Innovatie en kennis worden ook binnen niet-technologische innovaties gevaloriseerd: dienstenactiviteiten, 
social profitsectoren, nieuwe distributieconcepten en arbeidsorganisatorische innovaties. (…) De verruiming 
van het concept innovatie tot niet-technologische innovatie impliceert dat een adequaat steunbaar 
innovatietraject wordt uitgestippeld.” 
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Teneinde te komen tot de verankering van sociale innovatie in het Vlaamse beleid, en tot het realiseren van 
bovenstaande doelstelling, is een door alle partners onderschreven invulling van het concept sociale 
innovatie een belangrijke eerste stap. De raad wenst volgende omschrijving van sociale innovatie te 
hanteren:  

 
Sociale innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking tot de processen inzake 
arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is zowel de performantie als de kwaliteit ervan duurzaam te 
verhogen. Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit de visie en missie van de organisatie en komen 
tot stand in overleg met de (rechtstreeks) betrokkenen.” 

 
Het stimuleren van de uitbouw van sociale innovatie is een tweede stap. De raad is van mening dat Vlaanderen 
hierin het voortouw dient te nemen. Dit houdt voor de sociale partners in dat de overheid via een doordacht 
subsidiebeleid de ontwikkeling van sociale innovatie in de organisaties aanmoedigt en ondersteunt. Zoals de 
SERV reeds aangaf in zijn advies in 2005 is het stimuleren van netwerkvorming hierbij een belangrijk aspect.  

 
 “Naast het voorzien van de nodige budgetten is de stuwende en dynamische rol van de overheid, zo blijkt uit 
de buitenlandse voorbeelden, cruciaal bij het stimuleren van de netwerkvorming tussen alle betrokken 
partijen: ondernemingen, sociale partners, academische instellingen, organisatie- en opleidingsdeskundigen 
uit de privésector; het faciliteren van de valorisatie en verspreiding van de resultaten; en het waken over de 
flexibele programmaopbouw.” (SERV-DB/D-06/71) 

 
De sociale partners kunnen zich dan ook vinden in de aanpak zoals die onder meer vorm kreeg in de in 2008 
beëindigde ESF-oproep sociale innovatie en de bijhorende Taskforce Flanders Synergy. Deze Taskforce 
begeleidde 12 pilootprojecten die onder de vleugels van het ESF een project uitvoerden met als doel de 
werkbaarheid te verhogen via ingrepen in de arbeidsorganisatie. Dit kreeg een verlenging in het nieuwe 
Operationeel Programma (2007-2013): meer dan twintig ondernemingen participeren momenteel in nieuw 
opgestarte ESF-projecten m.b.t. sociale innovatie. Begin 2009 volgt bovendien een bijkomende ESF-oproep. 
 
Naast de ondersteuning via ESF zal de uitbouw van sociale innovatie in Vlaanderen ook gedragen worden via de 
Competentiepool Innovatieve Arbeidsorganisatie. Die competentiepool richt zich tot alle organisaties in de 
Vlaamse economie en beoogt een innovatie in de manier waarop het werk wordt georganiseerd. Dit zal gebeuren 
met betrokkenheid van de sociale partners. De individuele SERV-partners zullen immers zetelen in het 
Adviescomité dat binnen de competentiepool operationeel zal worden. De SERV-partners vinden het verder 
aangewezen dat, gezien de aanwezige expertise inzake sociale innovatie, ook STV-Innovatie & Arbeid deel zal 
uitmaken van dit Adviescomité. 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn,  
 

met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans Ann Vermorgen 
administrateur-generaal voorzitter 


