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1.  In le iding 

Naar traditie van de SERV doen de Vlaamse sociale partners een inbreng voor de invulling 
van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren 2003. 
Allereerst worden de concrete engagementen in 2002 overlopen en vervolgens wordt de 
inbreng van de sociale partners voor 2003 geformuleerd. 
 
 

2.  Engagementen in 2002 

In 2002 lag de nadruk op horizontale doelstellingen die een invloed hebben op één of 
meerdere van de 18 verticale doelstellingen. Allereerst komen de horizontale doelstellingen 
aan bod, waarna de verticale doelstellingen worden overlopen. 
 
 

2 . 1 .  H o r i z o n ta l e  d o e l s t e l l i n g e n  

Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid 
 
De sociale partners wensten de link te leggen tussen de Europese indicatoren inzake kwaliteit 
van de arbeid en de Vlaamse werkbaarheidsgraad.   
 
Ondertussen werd de studie van voor het bepalen van de werkbaarheidsgraad worden 
opgeleverd (VIONA, 2002).  
STV-Innovatie & Arbeid kreeg van de Vlaamse Overheid de opdracht om op basis van de 
aanbevelingen uit het VIONA-Expertrapport een meetsysteem te ontwerpen en toe te passen 
dat de werkbaarheidsgraad van de Vlaamse beroepsbevolking in kaart brengt. De nulmeting 
van deze monitor gaat door in het najaar van 2003. Een schriftelijke vragenlijst wordt verstuurd 
naar een steekproef van 20.000 werknemers. Er is een herhalingsmeting van dezelfde 
omvang voorzien in 2006 en 2009. 
 
 
Levenslang leren 
 
De sociale partners vroegen om het actieplan Leven Lang Leren om te vormen tot een 
VESOC-actieplan en te integreren in het Vlaams actieplan voor de Europese richtsnoeren. 
De Vlaamse sociale partners betreuren dat deze vraag niet positief werd beantwoord door het 
beleid: wel wordt het plan voorgelegd in VESOC en formuleren de sociale partners 
aanbevelingen.  
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Partnerschap met de sociale partners 
 
De Vlaamse sociale partners wensen een sterkere betrokkenheid in het lokaal 
werkgelegenheidsbeleid (werkgelegenheidsfora) en de regionale en stedelijke Europese acties 
(ESF-doelstelling 2, Urban, Interreg, …). 
 
Inmiddels liggen voor- 
- concrete voorstellen voor de omvorming van de STC’s en streekplatformen tot 

RESOC’s, met daarin een volwaardige participatie van lokale besturen en provincies: 
dit zal toelaten om met de lokale besturen en provincies harde afspraken over het 
werkgelegenheidsbeleid van deze overheden; 

- een voorontwerp van decreet lokale werkwinkels, dat mede de basis legt voor de 
oprichting van lokale werkgelegenheidsfora, gekoppeld aan de oprichting van de 
lokale werkwinkels: de sociale partners hebben terzake gewezen op de 
onduidelijkheid inzake concrete bevoegdheden en gevraagd de bevoegdheden van 
deze fora te versterken. 

 
De regionale dimensie 
 
Voor de sociale partners moet ook het lokale werkgelegenheidsbeleid geënt worden op de 
Europese richtsnoeren. Zij menen dat er streefcijfers en indicatoren moeten worden 
ontwikkeld, in het bijzonder voor beleidsterreinen waarover de lokale besturen over een 
verregaande bevoegdheid beschikken. 
Het Vlaamse actieplan is één van de beleidsdocumenten waarop de STC’s zich baseren voor 
het opmaak van hun actieplannen.    
De Vlaamse sociale partners vinden het wenselijk om in de beleidsplannen van de 
toekomstige RESOC’s concrete streefcijfers op te nemen rekening houdend met de Europese 
Werkgelegenheidsrichtsnoeren.   
 
 
Het ontwikkelen van indicatoren en benchmarks 
 
De Vlaamse sociale partners stellen voor om de targets die werden overeengekomen in de 
Vlaamse Conferentie (cf. het Pact van Vilvoorde in 2001) en het Werkend Trefpunt op te 
nemen en te integreren als doelstellingen in het kader van de Europese richtsnoeren.  
De targets van het Pact van Vilvoorde werden grotendeels geïntegreerd in het Vlaamse 
actieplan. De Vlaamse sociale partners hebben actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de 
indicatoren terzake. 
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2 . 2 .  V e r t i c a l e  d o e l s t e l l i n g e n  

Richtsnoer 2: een werkgelegenheidsvriendelijkere benadering wat betreft uitkerings-, 
belasting- en opleidingsstelsels 
 
De Vlaamse sociale partners stelden opnieuw de vraag naar een geïntegreerd Vlaams 
actieplan inzake werkloosheidsvallen met o.a . vereenvoudiging van 
tewerkstellingsmaatregelen.  
Deze vraag werd slechts ten dele beantwoord in het VESOC-overleg. De sociale partners 
formuleren daarom een aanbeveling over de werkloosheidsvallen, waarvan de concrete 
beleidsvoorstellen opgenomen kunnen worden in het actieplan 2003.   
Specifiek wat betreft de vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen hebben de 
sociale partners concrete voorstellen geformuleerd m.b.t. tot de stroomlijning van de diverse 
formules van alternerend leren en werken (zie SERV-aanbeveling, 2002).  
 
 
Richtsnoer 3: actief ouder worden 
 
De Vlaamse sociale partners herhalen hun vraag naar een globaal Vlaams actieplan ouderen, 
met inbegrip van een plan op welke manieren werkgevers en werknemers gesensibiliseerd 
kunnen worden en een globaal actieplan VDAB. 
Deze vraag werd beantwoord door twee initiatieven. Er was de mogelijkheid om 
zilverpasplannen te dienen (8 projecten) en het VDAB-project 50+ werd uitgebreid naar drie 
LKC’s. 
 
Verder blijft er onderzoek binnen de SERV gebeuren over de eindeloopbaan problematiek in 
de Social Profit sector. In STV-Innovatie en Arbeid zal in 2002 de eindeloopbaan problematiek 
in de private profitsector onderzocht worden: in welke mate kan het fenomeen van de 
verouderende beroepsbevolking genuanceerd worden naargelang een aantal objectieve 
criteria (sector, grootte onderneming, enz). In de mate van het mogelijke zullen een aantal 
gevalstudies uitgevoerd worden in bedrijven met een sterk afwijkende leeftijdspiramide, om 
knelpunten en kansen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid op te sporen. 
 
Het onderzoek over het eindeloopbaanbeleid in de socialprofit zal worden afgerond. In de 
deelsectoren van de ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen en diensten voor Thuiszorg wordt 
aan de hand van enkele gevalstudies nagegaan hoe de organisaties anticiperen op de recente 
maatregelen van arbeidsduurverkorting, loopbaanonderbreking met premies, het tijdskrediet 
en de vermindering van arbeidsprestaties voor 50-plussers. 
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Aanvullend bij deze piste start STV-Innovatie en Arbeid in 2002 eveneens een onderzoek naar 
de eindeloopbaan problematiek in de privé-sector. 
Een eerste luik van het project wil op basis van bestaand statistisch materiaal een verfijnde 
analyse maken van de demografische structuur van sectoren in Vlaanderen, met bijzondere 
aandacht voor de 45-plussers. De diensten- en industriële sectoren worden voor 34 
subsectoren geanalyseerd. Dit materiaal wordt vergeleken met enkele gegevens uit de EAK 
(Europese Arbeidskrachtentelling). In een laatste, meer kwalitatieve luik (2004) zullen 
voorbeelden van eindeloopbaanbeleid voor ouderen binnen specifieke ‘voorbeeld- 
ondernemingen’ bekeken worden.  
 
Richtsnoer 4 en 5: ontwikkeling van nieuwe vaardigheden voor de nieuwe 
arbeidsmarkt in het kader van Leven Lang Leren 
 
De sociale partners pleiten ervoor om een geïntegreerd VESOC-actieplan Leven Lang Leren 
op te stellen. Verder zullen de sociale partners binnen de VDAB het stimuleringsbeleid 
herbekijken. 
 
De sociale partners zullen een aanbevelingen formuleren over alternerend leren om een 
antwoord te bieden aan een aantal knelpunten op het terrein. Zij roepen de sectoren verder op 
om hun inspanningen in het kader van de sectorconvenants verder te zetten.. 
De sociale partners willen een aantal nieuwe stappen inzake EVC en loopbaanbegeleiding.  
Het project modularisering (cf. samenwerkingsakkoord met VDAB/VIZO) moet worden 
uitgebreid naar andere actoren, inclusief de sectoren. 
Na de Aanbeveling over alternerend Leren (SERV, 2002) en een succesvolle studiedag werd 
besloten om een platformtekst “Alternerend Leren - volwaardig leren” uit te werken met alle 
betrokkenen uit onderwijs, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingbegeleiding, 
VDAB, VIZO en de sociale partners.   
De netwerken van de sectorconsulenten levenslang leren en deeltijds leerplichtigen werden 
georiënteerd  op de nieuwe convenanten met de Vlaamse regering. 
 
De sociale partners hebben actief meegewerkt aan de voorbereiding van het beleidsadvies 
inzake loopbaanbegeleiding in het kader van de Task Force inzake loopbaanbegeleiding. 
Diverse sectoren hebben terzake ook initiatieven genomen, deels ook in het kader van de 
samenwerking met de VDAB inzake de uitbouw van competentiecentra. 
Wat EVC betreft hebben de sociale partners medio 2002 een uitgebreid advies geformuleerd 
aan de Vlaamse regering voor prioritaire projecten. Dit werd voor een belangrijk deel ook 
opgenomen door Interface/DIVA, via enerzijds de twee projectoproepen en anderzijds de 
voorbereiding in 2003 van een advies over de SERV-voorstellen inzake leerbewijs en portfolio. 
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In het Vlaams akkoord 2003-2004 werden de sectoren opgeroepen zich aan te sluiten bij de 
Vlaamse initiatieven inzake leerbewijs en portfolio. 
 
 
Richtsnoer 6: actieve maatregelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen 
en bestrijding knelpunten op de arbeidsmarkt 
 
In 2002 wordt het samenwerkingsverband van de SERV met sectoren om beroepenstructuren 
en profielen te maken nog verder uitgebreid. De SERV engageerde zich dus tot het versneld 
uitwerken van beroepenstructuren en profielen en de informatiebank. 
Het onderzoek over de SERV-methodiek met het oogmerk die te evalueren en te verfijnen, 
wordt uitbesteed. De SERV zal tevens de samenwerking continueren met de VDAB rond de 
CO.BR.A.  
In 2002 werden door het SERV-profielenteam 17 profielen afgewerkt en 1 beroepenstructuur.  
Een profiel en een beroepenstructuur werden reeds herzien of geactualiseerd n.a.v. nieuwe 
ontwikkelingen. Er werd gestart met 31 nieuwe profielen en met 7 beroepenstructuren die naar 
alle waarschijnlijkheid in de loop van 2003 zullen worden afgewerkt. Twee gestarte profielen 
werden na overleg met de sector stilgelegd omdat het beroep niet als beroep bestond. Een 
van deze zogenaamde beroepen werd opgenomen in een andere lopend profiel. 
Met 4 nieuwe sectoren werd een protocol afgesloten voor samenwerking rond profielen en een 
beroepenstructuur: toerisme, kappers en schoonheidszorgen, schoonmaakindustrie en 
monumenten en landschappen. 
De voorbereidingen voor een intersectoraal overleg over operatorenberoepen werden gestart. 
Van alle afgewerkte beroepsprofielen werden beroepenfiches gemaakt waarop de CO.BR.A 
deels is afgestemd. De CO.BR.A wordt soms ook deels afgestemd op de beroepenstructuren. 
Van de samenwerking met de VDAB rond de CO.BR.A werd zoals elk jaar een verslag 
gemaakt dat naar de bevoegde ministers en beleidsinstanties van de VDAB en de SERV is 
gestuurd. 
In 2002 werd ook gewerkt aan het uitschrijven van een onderzoeksopdracht voor de evaluatie 
van de profielenwerking en een aangepaste methodiek en aangepast format voor profielen 
voor hoger onderwijs.  
  
De SERV zal in zijn tweejaarlijkse sociaal-economische rapportering een grondige analyse 
maken van de arbeidsmarktknelpunten. Verder zal de SERV in het voorjaar van 2002 een 
nieuwe rondetafel organiseren met de sectoren over good practices aangaande sectorale 
analyses over de knelpunten op de arbeidsmarkt.  Recent onderzoek zal aan bod komen. 
De rondetafel knelpuntberoepen werd georganiseerd in het najaar van 2002. Zowel goede 
praktijken als het gebrek aan prognosemateriaal kwamen aan bod. In januari 2003 stelde de 
SERV zijn tweejaarlijkse sociaal-economische rapportering voor.  
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Het gebeuren kende veel weerklank in de media. Tijdens verschillende studiedagen worden de 
conclusies van het rapport besproken en beleidsvoorstellen geformuleerd.    
 
De sociale partners hebben een nieuwe oproep gedaan naar de sectoren om in 2002 een 
convenant af te sluiten met de Vlaamse regering. 
De oproep werd goed beantwoord : er hebben 22 (sub)sectoren een convenant afgesloten in 
2002. De SERV heeft ondertussen de regie van de sectorconsulenten op zich genomen. Er 
wordt driemaandelijks vergaderd en indien nodig ad hoc.   
 
Inzake mobiliteit werden er verschillend engagementen opgenomen door de organisaties die 
deel uitmaken van de SERV.  
De vakbonds- en werkgeversorganisaties organiseerden studiedagen en vormingsdagen, 
verspreiden infomaterie en deden studies.   
 
 
Richtsnoer 7: bestrijding van discriminatie en bevordering van sociale integratie door 
middel van toegang tot werk 
 
De sociale partners willen in VESOC komen tot een globaal operationeel actieplan 
arbeidsgehandicapten, in voorbereiding op het Europees jaar van de gehandicapten in 2003. 
 
Verder zullen de sociale partners een evaluatie maken van de etnische registratie. De sociale 
partners roepen de sectoren ook op om in het kader van de sectorconvenants een anti-
discriminatieclausule te onderschrijven. 
 
De sociale partners wensen mee te werken aan de Ronde Tafel inzake NT2 en bereiden een 
aanbeveling over het thema voor. Ze willen zich mee inspannen om te komen tot een 
toereikend aanbod Nederlands Tweede taal, zowel voor nieuwkomers als voor vroegere 
migranten. 
Het “Standpunt Nederlands als tweede taal” werd gepubliceerd in mei 2002.  
 
Tenslotte willen de sociale partners via het op te richten netwerk diversiteit en kansengroepen 
een sectorale aanpak vaan diversiteit ondersteunen en helpen ontwikkelen. 
De sociale partners stellen vast dat er een beperkt actieplan arbeidsgehandicapten werd 
opgesteld. Wel werd op de VESOC-werkgroep van 02.07.03 aangekondigd dat er in het najaar 
een Ronde Tafel over de problematiek van arbeidsgehandicapten zou komen. 
Inzake etnische registratie werd vooruitgang geboekt : er werd een methodiek afgesproken en 
een doelgroep afgebakend. Er zal een evaluatie gebeuren van de praktijk hiervan. 
In het netwerk diversiteit worden contacten gelegd met  diverse organisaties en werd vooral 
getracht de consulenten alle expertise i.v.m. diversiteit mee te geven.   
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Richtsnoer 12: belastinghervormingen voor werkgelegenheid en opleiding 
 
De sociale partners van de SERV hebben zich voorgenomen om een globale visie te 
ontwikkelen over fiscaliteit in Vlaanderen (Advies inzake registratierechten, 2001). 
De Vlaamse sociale partners hebben in het kader van het sociaal akkoord 2003-2004 een 
aantal fiscale maatregelen voorgesteld met het oog op het bevorderen van de 
werkgelegenheid.(zie infra). 
 
 
Richtsnoer 13 en 14: modernisering van de arbeidsorganisatie 
 
De resultaten van het project ‘Innovatie-screening in de Vlaamse economie’ zullen in 2002 
bekend gemaakt worden. Er wordt gepeild naar de mate waarin nieuwe organisatie- en 
managementconcepten effectief worden geïmplementeerd.  
Driejaarlijks houdt STV-Innovatie & Arbeid een telefonische enquête bij een representatief 
staal van ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. Daarin wordt gepeild naar de mate 
waarin nieuwe managements- en organisatieconcepten en nieuwe vormen van innovatie 
gekend zijn en toegepast worden. De eerste enquête (1998) beperkte zich tot de industriële 
sectoren, de tweede (2001) werd uitgebreid met diensten en non profitsectoren. De resultaten 
werden in de loop van 2002 op diverse manieren bekend gemaakt: via een informatiedossier 
(statistisch naslagwerk) en twee brochures; via een bijdrage over het aspect product- en 
diensteninnovatie in de SERA-publicatie van de SERV; en via talrijke bijdragen aan 
tijdschriften en vormingsactiviteiten. 
De volgende enquête is gepland voor 2004. 
 
 
Richtsnoer 15: ondersteuning van het aanpassingsvermogen als onderdeel van 
levenslang leren 
 
De SERV neemt verder zijn rol op als mederegisseur van Zwaartepunt 4.  Naar aanleiding van 
de tweede oproep zal opnieuw een campagne naar de sectoren en de bedrijven plaatsvinden. 
 
Inzake loopbaanoriëntering wensen de sociale partners dat de TASK FORCE zo snel mogelijk 
tot beleidsvoorstellen komt. Een deontologische code is hierbij een prioritair thema. De 
projecten opgestart in 2001 via ESF en Hefboom dienen zo snel mogelijk betrokken te worden 
in het beleidsproces. 
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Naar aanleiding van de lancering van de opleidingscheques engageren de sociale partners 
zich om het stelsel te promoten in bedrijven. Ze roepen de sectoren op om mee te werken met 
de tweede fase, waarin sectorale fondsen een grotere rol kunnen opnemen. 
In 2002 werd een tweede oproep gelanceerd voor projecten inzake opleiding in bedrijven. Er 
werden 210 projecten ingediend waarvan er 137 werden goedgekeurd. 
Inzake loopbaanbegeleiding begeleidt de SERV i.s.m. het ESF-agentschap het netwerk van 
centra van loopbaanbegeleiding. Er werden contacten gelegd tussen het beleid en de centra 
en er vond uitwisseling over knelpunten en mogelijkheden plaats.    
 
 
Richtsnoer 16: gendermainstreaming 
 
De Vlaamse sociale partners herinneren aan de vraag naar permanente monitoring inzake van 
gelijke kansen (Aanbeveling inzake het Vlaamse actieplan in uitvoering van de Europese 
Richtsnoeren 2000). 
De Vlaamse sociale partners verwijzen hiervoor naar het initiatief van de Vlaamse overheid 
van de publicatie van een genderzakboekje, waarin de kernindicatoren van het gelijke kansen 
beleid worden voorgesteld. 
 
 
Richtsnoer 18: combinatie arbeid en zorg 
 
In 2002 start een onderzoeksproject in STV op over volcontinu ploegenstelsels in de industrie: 
één van de aspecten die mee zal onderzocht worden is hoe deze stelsels beter kunnen 
aansluiten op de gezinssituatie van de betrokken werknemers en hoe problemen van 
ploegenarbeid voor de combinatie arbeid en gezin in kaart kunnen worden gebracht. 
Dit onderzoek werd einde 2002 afgerond. 
 
Er zal verder overleg plaatsvinden tussen het dagelijks bestuur van de SERV en Kind en 
Gezin over het waardenkader i.v.m. consultancy en i.v.m. een campagne naar bedrijven. 
Het auditinstrument “gezinsleven–bedrijfsleven” zal getoetst worden op zijn toepasbaarheid 
naar de concrete realiteit van het bedrijfsleven. 
Het overleg tussen Kind en gezin en de SERV verloopt vlot. De campagne naar bedrijven met 
het oog op informatieverspreiding was geslaagd en kende veel media-aandacht. Een 100-tal 
bedrijven namen contact op met Kind en Gezin.  Het audit-instrument werd getoetst op de 
bruikbaarheid: er diende nog heel wat aanpassingen aan het instrument te gebeuren. Het 
instrument was vooral te ingewikkeld en te weinig paritair onderbouwd.  
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3.  Engagementen en voorstel len voor de Europese 
werkgelegenheidsr ichtsnoeren 2003 

Er werden dit jaar enige fundamentele veranderingen aangebracht aan de Richtsnoeren. De 
richtsnoeren werden herschikt, vereenvoudigd  en hier en daar bijgesteld.   
Overeenkomstig de agenda van Lissabon zijn er een aantal overkoepelende doelstellingen : 
volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van de arbeid en sociale samenhang en 
integratie.   
 
In de eerste plaats blijven voor de Vlaamse sociale partners het Pact van Vilvoorde - waar 
lange termijn doelstellingen werden vooropgezet - de belangrijkste doelstellingen van het 
actieplan 2003. Ten tweede verwijzen de Vlaamse sociale partners naar het 
Werkgelegenheidsakkoord van 2003-2004 voor de inbreng van de Vlaamse sociale partners.  
Tegen deze achtergrond wensen de sociale partners opnieuw te komen tot een 
gemeenschappelijk VESOC-actieplan in het kader van de Europese 
werkgelegenheidssrichtsnoeren voor 2003, met daarin de respectieve engagementen van 
overheid in 2003-2004. 
Deze engagementen zullen voor een belangrijk deel in het verlengde liggen van de eerder 
aangegane engagementen en ingezette initiatieven. Mede gezien de aanhoudende stijging 
van de werkloosheid enerzijds, van de versterking van een aantal vroegere richtsnoeren 
(activering langdurig werklozen, deelname aan permanente vorming,…) en de invoeging van 
een aantal nieuwe richtsnoeren is het echter belangrijk dat nog tijdens deze legislatuur een 
aantal aanvullende initiatieven genomen worden die tegemoet komen aan deze uitdagingen. 
De opgelegde timing laat echter nog niet toe in dit kader te bekijken op welke wijze vanuit 
Vlaanderen kan en moet worden ingespeeld op het nieuwe federale werkgelegenheidsbeleid. 
 
Achtereenvolgens worden de verschillende richtsnoeren overlopen. Daarbij wordt telkens 
aangegeven welke de concrete vragen zijn van de sociale partners naar de Vlaamse overheid 
en anderzijds op welke wijze de sociale partners zelf kunnen tegemoetkomen aan het 
richtsnoer. 
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3 . 1 .  A c t i e v e  e n  p r e v e n t i e v e  m a a t r e g e l e n  v o o r  w e r k l o z e n  e n  
i n a c t i e v e n  

Preventieve begeleiding 
 
Uit de laatste gegevens van de  VDAB wat betreft het bereik van de preventieve begeleiding, 
blijkt dat door de substantiële verhoging van de instroom van nieuwe werklozen de sluitende 
aanpak niet kan worden gerealiseerd gegeven de huidige begeleidingsmethodieken. De 
sociale partners hebben via het Beheerscomité de VDAB opdracht gegeven om voor de beter 
bemiddelbare werkzoekenden te bekijken welke efficiëntiewinst kan worden bereikt door een 
sterker beroep op de zelfredzaamheid en de inschakeling van ICT-tools en het call center. 
Experimenten ter zake worden opgestart. Dit moet begeleidingscapaciteit vrijmaken die kan 
worden ingezet voor een betere begeleiding van de werkzoekenden met een groter risico op 
langdurige werkloosheid. 
 
Ook door de verhoogde instroom van nieuwe werklozen kon geen vooruitgang worden bereikt 
wat betreft de begeleiding van langdurig werklozen. De preventieve begeleiding heeft niet 
kunnen verhinderen dat ook de langdurige werkloosheid aan een opmars bezig is. Deze is 
vandaag vooral geconcentreerd in de groep van de 1 à 2 jaar, maar te verwachten is dat, bij 
ongewijzigd beleid, een belangrijk deel van deze zal doorstromen naar de zeer langdurige 
werkloosheid. Tegelijk stellen we een ondervertegenwoordiging van zeer langdurig werklozen 
vast in het begeleidings- en opleidingsaanbod van de VDAB.  
 
Curatieve begeleiding 
 
In lijn met eerdere voorstellen van de sociale partners om tot meer evenwicht te komen tussen 
de preventieve en de curatieve aanpak, formuleert het nieuwe Europese richtsnoer een 
concreet benchmark voor de activering van langdurig werklozen: voor 2010 % moet 25 % van 
de langdurig werklozen deelnemen aan een actieve maatregel in de vorm van opleiding, 
omscholingscursussen, werkpraktijk of een andere inzetbaarheidsmaatregel, met zelfs een 
ambitieuzer streefdoel om het gemiddelde van de drie best presterende lidstaten te halen.  
De Vlaamse sociale partners zijn daarom vragende partij voor een concreet actieplan naar de 
langdurig werklozen, aansluitend bij de initiatieven op federaal vlak naar deze doelgroepen.   
Daarbij zijn de volgende principes belangrijk: 

- Er moet worden vertrokken van een correcte nulmeting: wat is het huidige bereik 
naar de groep van de langdurig werklozen; 
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- Er moet op die basis een groeipad worden uitgetekend inzake deelname van 
langdurig werklozen aan formele opleidingen, werkplekopleidingen en 
werkervaring; 

- Daarbij moet stelselmatig de begeleidingscapaciteit van de VDAB en van derden 
naar deze doelgroep worden verhoogd, zodat ook in een sluitende aanpak kan 
worden voorzien voor personen die ondanks de preventieve begeleiding in de 
langdurige werkloosheid belanden.  

 
Modernisering arbeidsmarktinstellingen 
 
De Vlaamse sociale partners herhalen hun vraag om op korte termijn duidelijkheid te krijgen 
over de hervorming van de VDAB.      
 
 

3 . 2 .   S c h ep p en  v a n  w e r k g e l e g en h e i d  e n  o n d e r n em e r s c h ap  

Starterspremie 
 
Tijdens de eerste helft van 2003 zal door de Vlaamse regering een nieuwe regeling ten 
voordele van starters worden uitgewerkt. Het is de doelstelling natuurlijke personen een 
financiële stimulans te geven om effectief met een zaak te beginnen. Met deze stimulans 
kunnen pre-startkosten worden betaald zoals het nodige marktonderzoek, beperkte 
investeringen, … Deze maatregel is complementair aan de adviescheques, de 
waarborgregeling en ARKIMEDES. 
 
Concreet wordt hierdoor  het bereik verhoogd  door:  

- minder sectoren uit te sluiten; 
- een zelfde steun toe te kennen onafhankelijk van de sector;  
- nieuwe ondernemingen te ondersteunen en dus niet alleen nieuwe ondernemers 

(dus ook mensen die in het verleden ondernemer zijn geweest), onafhankelijk van 
de juridische vorm;  

- ook overname van bestaande bedrijven steunen;  
- een eenvoudige procedure. 

 
De Vlaamse regering heeft een voorstel uitgewerkt waarbij het systeem van de starterspemie 
wordt geïntegreerd in het huidige stelsel van adviescheques.  
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Schenkingsrechten 
 
Om redenen van continuïteit van de KMO, en in het licht van de versnelling van de 
vermogensoverdracht van de oudere naar jongere generaties wordt een verdere tariefdaling 
voorgesteld.  
 
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners gaan akkoord om: 

• Het enig tarief in geval van schenking van goederen van ondernemingen en van 
aandelen (in geval het gaat om meerderheidsaandeelhouders) vast te leggen op 
2 %. 

• Het enig tarief ook toe te passen  ingeval van schenkingen die voorbehoud van 
vruchtgebruik inhouden.   

• In geval van overdracht van de geschonken goederen of aandelen binnen een 
periode van 5 jaar de bestaande terugvordering blijvend toe te passen. 

 
Lastenverlaging voor bedrijven 
 
Een aantal doelstellingen van het pact van Vilvoorde kunnen ondersteund worden door een 
lastenverlaging voor de ondernemingen met het oog op het bevorderen van de 
werkgelegenheid: in het bijzonder doelstelling 6 (Vlaanderen als ondernemende samenleving) 
en doelstelling 8 (Vlaanderen als topregio voor het aantrekken van bedrijfsinvesteringen). De 
huidige bevoegdheidsverdeling biedt Vlaanderen weinig mogelijkheden om de fiscale druk op 
arbeid of op bedrijfswinsten te verlagen. Ook een aantal resultaatonafhankelijke belastingen 
zijn in Vlaanderen hoger dan elders. En daar kan Vlaanderen wel iets aan doen. 
 
Een aanpassing van de regeling voor onroerende voorheffing biedt mogelijkheden om op een 
transparante en eenvoudige wijze een lastenverlaging voor de ondernemingen door te voeren.   
Het kadastraal inkomen van onroerende goederen ingezet voor ondernemingsactiviteiten 
wordt vrijgesteld van de gewestelijke onroerende voorheffing vanaf 2004.   
Deze vrijstelling geldt niet voor de opcentiemen die de provincies en gemeenten heffen op de 
onroerende voorheffing1.  
De ondernemingen die genieten van de lastenverlaging engageren er zich toe de activiteiten 
gedurende minstens 5 jaar verder te zetten in Vlaanderen. In geval de ondernemingsactiviteit 
stopgezet wordt in de zin van de wet van 28 juni 1966 wordt de lastenverlaging terugbetaald. 
Bovendien zal ook ingeval van collectieve afdanking (CAO 24) gecombineerd met delocalisatie 
de lastenverlaging terugbetaald worden.   

                                                           
1  cf. regeling voorzien inzake vrijstelling van het gewestaandeel in de onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het 

Vlaams Ecologisch Netwerk  - voorontwerp van decreet tot invoering van een vrijstelling van successierechten voor bossen 
en een vrijstelling van successierechten en van het gewestaandeel in de onroerende voorheffing voor gronden gelegen in 
het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
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Inzake vereenvoudiging kan ook worden herinnerd aan het advies van de SERV m.b.t. de 
prioritaire projecten in het kader van het reguleringsmanagement (zie SERV-document van  21 
mei 2003). 
 
Fiscaliteit 
 
Parallel met de bovenstaande maatregelen, zullen de Vlaamse sociale partners een evaluatie 
maken van de verdere mogelijkheden van een eigen Vlaams fiscaal beleid. In eerste instantie 
zullen de beschikbare fiscale instrumenten van Vlaanderen worden besproken en 
geëvalueerd. Nadien (in de loop van 2004) zal in het kader van het eerstvolgende SERA-
rapport enige internationale vergelijking gemaakt met omringende regio's. Daarop  zullen de 
sociale partners onderzoeken of gezamenlijke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden 
t.a.v. de Vlaamse regering over het toekomstig fiscaal beleid. 
 
 
 

3 . 3 .   B e v o r d e r e n  v a n  h e t  a a n p a s s i n g s v e r m o g e n  e n  m o b i l i t e i t  
o p  d e  a rb e i d s m a rk t  

De toegang van de werknemers tot opleiding bevorderen 
 
Het richtsnoer m.b.t. de toegang van werknemers tot opleiding ligt in het verlengde van de 
diverse initiatieven van overheid en sociale partners om de deelname van werknemers, hetzij 
op eigen initiatief, hetzij in opdracht van de bedrijven te bevorderen. 
Ter zake verwijzen de sociale partners in het bijzonder naar de recente afspraken in het kader 
van het Vlaams akkoord 2003-2004, enerzijds wat betreft de versterking van het bestaande 
stelsel van opleidingscheques voor bedrijven, anderzijds voor wat betreft de invoering van een 
nieuw stelsel van opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers. 
 
Zij verheugen zich ook over de bijzondere aandacht voor de participatie van laaggeschoolde 
werknemers aan permanente vorming. Op vraag van de sociale partners werd dit 
aandachtspunt opgenomen in de jaarlijkse monitoring van de opvolging van de doelstellingen 
van het Pact van Vilvoorde. De sociale partners stellen voor dat er in het verlengde hiervan 
een bijzondere target wordt geformuleerd in opvolging van het Pact van Vilvoorde voor wat 
betreft de deelname van kortgeschoolden aan permanente vorming.    
Bewaakt moet in ieder geval dat geen Mattheüs-effecten ontstaan bij de bevordering van de 
deelname aan permanente vorming.  
Daarom zijn de sociale partners overeengekomen om in het kader van zowel de 
opleidingscheques voor bedrijven als de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers 
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te onderzoeken in welke mate extra-overheidstussenkomst kan worden voorzien voor 
bijzondere doelgroepen op trajecten. 
Daarnaast werd onder sociale partners in de schoot van het Beheerscomité VDAB 
afgesproken in het najaar na te gaan op welke wijze de deelname van risicogroepen aan het 
VDAB-opleidingsaanbod kan worden bevorderd. 
 
Innovatieve en duurzame vormen van arbeidsorganisatie 
 
Het is de kernopdracht van STV-Innovatie & Arbeid om veranderingen en innovaties op het 
vlak van bedrijfs- en arbeidsorganisatie in kaart te brengen en te onderzoeken. Elk project dat 
door STV-Innovatie & Arbeid wordt opgestart wil bijdragen aan een beter inzicht in deze 
organisatorische innovatieprocessen, meer specifiek aan de achterliggende mechanismen en 
motiveringen, en aan de succesfactoren van die innovaties. Omgekeerd staat het gebrek aan 
organisatorische innovaties centraal in andere projecten van STV-Innovatie & Arbeid. 
De volgende enquête i.v.m. het project ‘Innovatie-screening in de Vlaamse economie’ is 
gepland voor 2004. 
 
In het kader van de KBS-werkzaamheden in het verlengde van het rapport “Accent op talent” 
nemen de sociale partners via STV ook een concreet initiatief om de verspreiding van nieuwe 
vormen van arbeidsorganisatie te bevorderen in functie van een herwaardering van de 
technische beroepen. 
 
Beroepsprofielen 
 
De sociale partners engageren zich om binnen de SERV verder beroepenstructuren en 
beroeps(competentie)profielen te ontwikkelen voor o.m. onderwijs- en opleidingsverstrekkers, 
voor EVC, en competentiecentra. Voor het hoger onderwijs wordt een veralgemeende 
benadering uitgewerkt in het kader van Bologna. 
De overheid garandeert extra-middelen voor de (uitgebreide) beroepsprofielenwerking. De 
interprofessionele sociale partners engageren zich tot een verdere betrokkenheid van hun 
sectorale geledingen bij de SERV-profielenwerking en zullen beroepsverenigingen 
sensibiliseren met het oog op actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen 
beroeps(competentie)profielen (bv. voor welbepaalde beroepen die een opleiding op niveau 
hoger onderwijs veronderstellen). 
 
Daartoe werd ook in het model van sectorconvenants voor 2003-2004 een bijzondere clausule 
opgenomen voor wat betreft de medewerking van de sectoren aan beroepsprofielen voor 
beroepen die kennelijk een opleiding op niveau hoger onderwijs veronderstellen.  
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De in 2002 gestarte profielen en beroepenstructuren moeten in 2003 worden afgewerkt naast 
nieuw te starten profielen en beroepenstructuren. Er zullen ook nog enkele nieuwe protocols 
worden afgesloten, voornamelijk met sectoren die een sectorconvenant hebben getekend met 
de Vlaamse regering. 
 
In functie van de opstart van de opleidingenstructuur door de Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling zal ook een beroep gedaan worden op de SERV-profielenwerking en de 
sectoren voor aanvulling van profielen en voor samenwerking rond de omzetting naar een 
opleidingenstructuur. Het intersectoraal platform profielenwerking werd begin 2003 
geïnstalleerd. 
 
De onderzoeksopdracht voor de evaluatie van de profielenwerking en profielen voor hoger 
onderwijs werd overlegd met de sectoren in het kader van het intersectoraal platform 
profielenwerking van de SERV. Het werd aangepast en nog verder uitgebreid, met name met 
een testperiode van het nieuwe format bij beroepen waarvoor hoger geschoolden worden in 
gezet. Dit voornamelijk in functie van profielen voor hoger onderwijs in het kader van de 
accreditatiekaders. De onderzoeksopdracht wordt in het najaar van 2003 uitbesteed.    
 
Loopbaanbegeleiding en EVC 
 
De middelen van het hefboomkrediet worden ook verder aangewend voor de structurele 
uitbouw van loopbaanbegeleiding enerzijds en EVC anderzijds.   
De Vlaamse sociale partners engageren zich om i.s.m. het ESF-agentschap de 
themawerkgroep loopbaanbegeleiding verder te begeleiden en de centra te ondersteunen bij 
hun werking. In september 2003 zal een studiedag worden georganiseerd waarop de 
verschillende centra zich voorstellen. 
 
De Vlaamse sociale partners roepen de sectoren op engagementen op te nemen wat betreft 
EVC, inzonderheid aansluitend op EVC-voorstellen van de SERV inzake:  

(a) leerbewijs, af te leveren door alle door de overheid georganiseerde of gesubsidieerde 
opleiding; 

(b) gemeenschappelijke portfoliomethodologie te gebruiken door institutionele 
opleidingsaanbieders.   

 
Wat betreft de uitbouw van de loopbaanbegeleiding verwijzen de sociale partners naar de 
afspraken die enerzijds in de VESOC-werkgroep en anderzijds het Beheerscomité VDAB 
werden gemaakt voor wat betreft resp. het structurele kader voor loopbaandienstverlening 
vanaf 2004 en de uitbouw van de competentiecentra. 
De sociale partners engageren zich verder tot verdere actieve medewerking aan de DIVA-
werkzaamheden terzake. 
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In een eerste fase lag de nadruk op de start van een aantal pilootprojecten inzake EVC. Een 
tweede reeks zal starten vanaf 15 oktober 2003. De meeste van deze projecten liggen volledig 
in de lijn van de voorstellen die de SERV terzake formuleerde in zijn advies (SERV, 2002).   
Vanaf 2004 moet echter worden betracht de projectmatige benadering te overstijgen en meer 
structureel vorm te geven aan het EVC-gebeuren. 
Prioriteiten daarbij zijn: 

- een veralgemeende methodiek inzake leerbewijs en portfolio, vertrekkend van het 
advies dat de EVC-stuurgroep in het kader van DIVA in voorbereiding heeft; 

- de versterking van de dynamiek in de sectoren m.b.t. de erkenning en certificatie 
van eerder verworven competenties, in samenwerking met de sectorale sociale 
partners; 

- de uitbouw van een netwerk van erkende centra voor EVC-procedures, al dan niet 
gekoppeld aan loopbaanbegeleiding; 

- de omzetten van de beleidsadviezen vanuit de eerste pilootprojecten in nieuwe 
regelgeving wanneer de bestaande regelgeving de erkenning van competenties, 
waar en hoe ook verworven, in de  weg staat; 

- het wegwerken van de hindernissen voor de erkenning van competenties en 
kwalificaties die in het buitenland werden verworven in de weg staan. 

Zowel voor EVC als loopbaanbegeleiding moet maximaal aansluiting gezocht worden bij de 
Europese ontwikkelingen terzake, alsmede de werkzaamheden binnen de OESO. 
De sociale partners vragen in dit verband ook dat er spoedig duidelijkheid komt over het 
aangekondigde decretale initiatief m.b.t. het erkennen, herkennen en certificeren van 
arbeidsmarktgerichte vorming (zie beleidsbrief Werkgelegenheid – Beleidsprioriteiten 2002-
2003). 
 
Geografische mobiliteit 
 
Inzake geografische mobiliteit wordt het bestaand instrumentarium ter ondersteuning van de 
bedrijfsvervoerplannen veralgemeend en gepromoot. 
In sectorale convenants (cf. supra) wordt woon-werkverkeer een aandachtspunt. De Vlaamse 
interprofessionele sociale partners roepen de sectorale sociale partners op om in de 
sectorconvenants te voorzien in het inzetten van mobiliteitsconsulenten in de sectoren in 
functie van het vergroten van het aantal bedrijfsvervoerplannen. Dit engagement wordt 
momenteel geconcretiseerd en een implementatievoorstel werd uitgewerkt en 
overeengekomen in de VESOC-werkgroep. De sociale partners zullen zich actief mee inzetten 
voor de realisatie van dit implementatieplan. 
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Raadpleging van alle vacatures 
 
In de nieuwe richtsnoeren worden de Lidstaten gevraagd tegen 2005 alle vacatures 
bekendgemaakt via de diensten voor arbeidsvoorziening te raadplegen.  
De Vlaamse sociale partners stellen voor dat op korte termijn wordt nagegaan hoe dit al kan 
worden gerealiseerd binnen België, op basis van samenwerking tussen VDAB, BGDA en 
Forem. In het verlengde van het samenwerkingsakkoord i.v.m. technische stages, vragen de 
Vlaamse sociale partners dat er een globaal samenwerkingsakkoord tot stand komt  tussen de 
gewesten inzake arbeidsvoorzieningen.  
 
 

3 . 4 .  O n t w i k k e l i n g  v a n  m e n s e l i j k  k a p i t a a l  e n  l e v e n  l a n g  l e r e n  

Verhoging van de deelname aan permanente vorming 
 
De sociale partners stellen vast dat het nieuwe Europese richtsnoer inzake de deelname van 
volwassenen aan permanente vorming ambitieuzer is dan de doelstelling van 10 % in het Pact 
van Vilvoorde, die nog was gebaseerd op de doelstellingen van de Top van Lissabon. Zij 
stellen daarom voor dat ook voor de concrete opvolging van het Pact van Vilvoorde voortaan 
wordt vertrokken van de nieuwe doelstelling van 12.5 % . 
Deze doelstelling wordt vandaag slechts bereikt voor de hooggeschoolden. Er blijft een zware 
achterstand bij middengeschoolden en vooral kortgeschoolden. Daarom ook is een gericht 
beleid nodig om de deelname van vooral kort- en middengeschoolden aan permanente 
vorming te verhogen. Daarbij moet in het bijzonder worden ingewerkt op de barrières die 
deelname aan vorming in de weg staan. 
 
Wat de concrete acties betreft verwijzen de sociale partners naar de afgesproken acties in het 
kader van het Vlaams akkoord 2003-2004. 
De Vlaamse sociale partners blijven zich verder inzetten als regisseur van ESF3, zwaartepunt 
4. Daarnaast zal ook het netwerk van sectorconsulenten Leven Lang Leren zullen verder 
worden begeleid.  
 
Opleidingssteun 
 
Het in 2001 overeengekomen stelsel van opleidingskrediet wordt verlengd. Bijna alle sectoren 
tekenen er ook opnieuw op in. 
 
Het bestaande stelsel van opleidingscheques voor ondernemingen wordt verder aangewend 
maar bijgestuurd in zijn toepassingsmodaliteiten:  
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Het toepassingsgebied van de uitgewerkte regeling wordt verruimd tot de gehele private sector 
voor zover die niet vervat is in de regeling uitgewerkt in het Vlaams Intersectoraal Akkoord 
voor de social-profitsector 2000-2005 (VIA) of in het federaal akkoord met de social-profit.   
Op het ogenblik dat alle middelen voor opleiding zijn samengebracht in één opleidingsfonds 
zal nagegaan worden of, en zo ja in welke mate, voor kansengroepen:  

(a) een verhoogde tussenkomst bij de aankoop van opleidingscheques voor deze 
werknemers kan worden doorgevoerd; 
en/of 

(b) een uitzondering kan worden verkregen op de beperking van het maximaal aantal 
cheques dat jaarlijks kan worden opgenomen.  

 
De huidige toepassing van het stelsel wordt onderzocht op mogelijke administratieve 
vereenvoudigingen en versnelling van de procedure. Bij dit onderzoek wordt nagegaan of het 
nuttig is het opgelegde minimum aantal op te nemen cheques op te heffen. 
 
Begin 2003 werden de sectoren uitgenodigd om het bestaande stelsel van de 
opleidingscheques voor bedrijven te versterken. Zij stellen evenwel vast dat de modaliteiten 
die daartoe werden uitgewerkt geheel oninteressant zijn, zodat bijna alle initieel 
geïnteresseerde sectoren blijken te hebben afgehaakt. 
Op basis van het Vlaams akkoord 2003-2004 wordt, gekoppeld aan de uitbreiding van het 
toepassingsgebied voor de opleidingscheques voor bedrijven, ook via VIVO een extra-budget 
ter beschikking gesteld aan de Vlaamse non-profitsectoren, ter versterking van het 
opleidingsbeleid naar de werknemers in de non-profit. 
 
Naast de bestaande stelsel van opleidingscheques voor ondernemingen wordt een stelsel van 
opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers opgezet. De werknemer koopt zelf de 
cheques aan en hij of zij beslist over de aanwending.  
De cheque kan gebruikt worden om de rechtstreekse opleidingskosten en/of 
loopbaanbegeleidingkosten te betalen (cursusmateriaal, inschrijvingsgeld,…). Ook een EVC-
procedure kan ermee bekostigd worden. Elke werknemer kan cheques op naam aankopen 
voor een maximale waarde van 250 € per jaar waarbij zijn/haar eigen bijdrage op 50% wordt 
vastgelegd. Eventuele kortingen en vrijstellingen op de eigen bijdrage kunnen - in functie van 
doelgroep en/of traject – in een latere fase en na evaluatie overwogen worden. De opleidings- 
en begeleidingscheques voor werknemers zullen via één centraal systeem worden verdeeld. 
 
De opleiding of begeleiding wordt gekozen door de werknemer en hij/zij kan die volgen binnen 
het wettelijk en/of conventionele kader dat vandaag bestaat: in de vrije tijd of bij opname van 
opleidingsverlof (betaald educatief verlof, opleidingskrediet of verlof voor sociale promotie).  
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De opleiding kan worden gekozen uit door de overheid erkende en/of gesubsidieerde 
opleidingen (VDAB, CVO’s, Syntra’s, basiseducatie, sectorale opleidingen, sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, erkende private opleiders,…) of bij instellingen die door de sectorale 
sociale partners worden beheerd. De cheques kunnen enkel worden aangewend voor 
algemene opleidingen (volgens definitie binnen Europees kader2) die uitdrukkelijk leiden tot 
een getuigschrift dat eigendom is van de werknemer (cf. opleidingscheques bedrijven). 
De loopbaanbegeleiding en EVC-procedures kunnen worden gevolgd binnen door de overheid 
erkende en/of gesubsidieerde opleidingen..  
 
Met deze maatregelen werd ingewerkt op twee van de barrières die deelname van 
volwassenen aan permanente vorming in de weg staan. 
Dit volstaat echter niet. Ook andere barrières dienen te worden aangepakt.  Bijzondere 
aandacht moet daarbij gaan naar de verwerving van de basiscompetenties die nodig zijn om 
volwaardig te kunnen deelnemen aan het levenslange leren: lezen, schrijven, ICT-
basisvaardigheden, learn tot learn-competenties. 
In het bijzonder vragen de sociale partners: 

- dat op korte termijn, in het verlengde van het Pact van Vilvoorde, een Vlaamse 
geletterdheidstrategie, wordt uitgewerkt, gericht op de vermindering tegen 2010 
van het aantal personen met onvoldoende lees- en rekenvaardigheden tot minder 
dan een kwart; daarbij moet prioritair aandacht gaan naar de harde kern van 
laagstgeletterden (minder dan niveau 2); 

- dat inzake laaggeletterdheid ook een preventief beleid naar het onderwijs in de 
steigers wordt gezet, dit ook uitgaande van de doelstelling in de nieuwe Europese 
onderwijs- en opleidingsrichtsnoeren (Europese Raad van 5 mei 2003) om het 
percentage 15-jarigen die slecht lezen (niveau 1 en lager) met ten minste 20 % te 
doen dalen tegen 2010 (vandaag bedraagt het in Vlaanderen 8 %); 

- dat de investering in ICT-basisvaardigheden verder wordt opgedreven, ook vanuit 
de vaststelling dat deze vandaag een bijzonder gunstig bereik kennen naar 
zwakkere doelgroepen, en dit zowel naar werkzoekenden als naar werknemers. 

                                                           
2  Een "algemene opleiding" is een opleiding, die bestaat in onderricht dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de 

huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming gericht is, maar door middel 
waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden 
overdraagbaar zijn, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd. Het gaat dus om opleidingen 
gericht op de brede inzetbaarheid van de werknemer, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn positie op de 
arbeidsmarkt kunnen versterken. Het is niet de bedoeling dat opleidingen die vandaag gratis zijn, morgen 
betalend worden. 
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Verhoging van de investeringen in menselijke hulpbronnen 
 
De Vlaamse sociale partners schrijven zich in de doelstelling van de federale sociale partners 
om tegen 2004 de investering van bedrijven in permanente vorming op te trekken tot 1.9 % 
van de loonmassa. Hierbij is een belangrijke intermediaire rol weggelegd voor de 
sectorfondsen. De Vlaamse sociale partners stellen echter vast dat de stimulerende rol van de 
sectoren naar de bedrijven ernstig wordt belemmerd door de Europese vrijstellingsverordening 
opleidingssteun, dat steun aan bedrijven vanuit paritaire sectorfondsen gelijk stelt aan 
opleidingssteun. De acties die vanuit federale en Vlaamse overheid ter zake werden genomen, 
in overleg met de sociale partners, hebben vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Zij vragen 
aan de Vlaamse regering om, in overleg met de nieuwe federale regering, een nieuw initiatief 
te nemen om dit dossier te  deblokkeren. 
 
Verhoging tot 85 % van het aantal 22-jarigen met een opleiding hoger middelbaar 
 
Hiervoor wordt verwezen naar punt 3.7. 
 
 

3 . 5 .  V e r g r o ten  v a n  h e t  a r b e i d s a a n b o d  e n  b e v o r d e r i n g  v a n  
a c t i e f  o u d e r  w o r d e n  

Werkbaarheidsgraad 
 
Volgens afspraak wordt de nul-meting gepland in het najaar 2003. Gepland wordt om in 
november-december 2003 de binnengekomen gegevens (aan 20.000 werknemers wordt een 
enquête toegestuurd) in te scannen, waarna de verwerking en analyse kan beginnen. 
 
De nulmeting zal toelaten om in 2004, in het verlengde van de doelstellingen van het Pact van 
Vilvoorde inzake kwaliteit van de arbeid, loopbanen en arbeidsorganisatie concrete 
benchmarks te bepalen voor de bevordering van de werkbaarheidsgraad. 
 
 

3 . 6 .  G e n d e r g e l i j k h e i d  

Gendermainstreaming 
 
Ook voor zwaartepunt 5, gericht op gelijke kansen mannen/vrouwen, van het ESF-programma, 
dient te worden bekeken welke prioriteiten worden gehanteerd voor 2004-2006.  



Europese Richtsnoeren 2003 

23 

 

De sociale partners vragen dringend overleg hierover in de strategische werkgroep, 
vertrekkend van een tussentijdse evaluatie van het huidige beleid en rekening houdend met de 
nieuwe formulering van de Europese richtsnoeren. 
 
Audit Family en Work 
 
De Vlaamse sociale partners engageren zich om het instrument na de fase van bijsturing te 
promoten in het bedrijfsleven.  
 
Impulsprogramma kinderopvang 
 
Het impulsprogramma kinderopvang, zoals overeengekomen in het Vlaams akkoord 2003-
2004, draagt op een rechtstreekse wijze (in betrokken sector) en op onrechtstreekse wijze (via 
verhoging werkzaamheidsgraad) bij tot de ondersteuning van de werkgelegenheid.   
W.B. buitenschoolse opvang worden momenteel 1400 bijkomende plaatsen gerealiseerd.   
Deze inspanning is te zien als een minimum. De behoeften aan bijkomende opvangplaatsen 
op het terrein liggen manifest hoger.   
Er is al heel wat flexibiliteit in het kinderopvangaanbod, maar de regelgeving en de daarop 
gebaseerde subsidiering is niet aangepast, waardoor voorzieningen niet verder kunnen gaan 
dan ze vandaag al doen. Om een uitbreiding mogelijk te maken van urgentieopvang en om 
latere/vroegere openingstijden van de opvang te kunnen invoeren – steeds rekening houdende 
met de draagkracht van het kind - worden in 2003 en in 2004 telkens 25 voltijdsequivalenten 
bijkomend hiertoe ingezet. 
De statuten van de Weer-Werk-gesco’s worden geharmoniseerd met het oog op een 
toekomstige regularisatie. 
 
Onderzoek over volcontinu stelsels  
 
Het onderzoeksproject over volcontinu ploegenstelsels in de industrie startte in 2002 op. De 
resultaten van het project zullen in de loop van 2003 worden bekendgemaakt. De vergelijking 
van verschillende types van volcontinu ploegensystemen (gebaseerd op talrijke gevalstudies 
in grotere industriële ondernemingen) geeft een genuanceerd en geobjectiveerd beeld van hoe 
impact van ploegenarbeid op gezondheidsaspecten, op economische aspecten, en op sociale 
aspecten (zoals de combinatie arbeid/huishouden) kan veranderen naarmate specifieke 
parameters van het ploegenstelsel worden gewijzigd. De aandacht gaat eveneens uit naar de 
gezinsvriendelijkheid van de verschillende systemen.  
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Benchmark kinderopvang 
 
Het richtsnoer herneemt het Europese benchmark (Top van Barcelona) om tegen 2010 te 
voorzien in kinderopvang voor minstens 90 % van de kinderen tussen 3 jaar en de 
leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33 % van de kinderen onder 3 jaar. 
W.b. de kinderopvang van kinderen tussen 3 en 6 jaar, wordt de vooropgestelde norm gehaald 
wegens het zeer hoog aantal kinderen dat zich inschrijft in het kleuteronderwijs. De nood aan 
buitenschoolse opvang van deze kinderen blijft echter bestaan. Ook voor de leerplichtige 
jongeren blijft er een tekort aan buitenschoolse opvang bestaan.  
  
De Vlaamse sociale partners vragen: 

- dat een nauwkeurige inschatting gebeurd van het procentuele bereik van de 
kinderopvang in Vlaanderen voor deze doelgroepen, rekening houdend met het 
impulsprogramma; 

- dat voor Vlaanderen in overleg met de sociale partners een bijzonder benchmark 
wordt vooropgesteld voor wat betreft de groep van de leerplichtige jongeren, met 
enerzijds 2007 en anderzijds 2010 als richtdatum. 

- en dat ter verdere concretisering van de Europese benchmark voor 3 tot 6-jarigen 
er ook een benchmark wordt vastgesteld voor buitenschoolse opvang voor 
kleuters. 

In het bijzonder vragen de sociale partners: 
- het aanhouden van de programmatienorm van 1000 opvangplaatsen extra per 

jaar in de IBO’s. Dit betekent in 2004 600 extra plaatsen, bovenop de 1400 
plaatsen uit het Vlaams akkoord; 

- concretisering van de flexibele opvang via toekenning van de arbeidsplaatsen 
afgesproken in het Vlaams akkoord en daarnaast ook uitbreiding van de 
dienstencheques voor kinderopvang aan huis tijdens zeer flexibele uren (zeer 
vroeg of laat). 

 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toegankelijkheid van de kinderopvang voor 
kansarme gezinnen. Concreet pleiten de sociale partners voor bijkomende middelen voor de 
kinderdagverblijven (bovenop de normale subsidie) die zich specifiek richten tot opvang van 
kinderen uit kansarme gezinnen (meer dan 50 %). 
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3 . 7 .  B e v o r d e r i n g  v a n  i n t e g r a t i e  e n  b e s t r i j d i n g  v a n  
d i s c r i m i n a t i e  o p  d e  a r b e i d s m a r k t  

De Vlaamse sociale partners herinneren aan de streefcijfers van het Pact van Vilvoorde 
waarbij men de achterstand van kansengroepen wenst weg te werken op de arbeidsmarkt.   
De engagementen opgenomen in de gemeenschappelijke platformtekst dd. 3 december 2002 
van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners met betrekking tot evenredige 
arbeidsdeelname en diversiteit zullen worden uitgevoerd.  
 
Acties ten aanzien van allochtonen 
 
Voor een aantal domeinen vermeld in de Platformtekst worden een aantal concrete acties 
voorgesteld. Het uiteindelijk doel is, zoals geformuleerd in de Platformtekst, dat er een 
jaarlijkse toename is van 2000 tot 5000 werknemers van niet-EU nationaliteit. 
Het aantal diversiteitplannen zal met dit oogmerk verdubbeld worden. 
 
Er wordt gevraagd aan de sectoren om het bevorderen van de participatie van allochtonen aan 
vormen van alternerend leren en werken (in het bijzonder in leercontracten) en met bijzondere 
aandacht voor leerkansen op de werkvloer voor allochtone meisjes. 
 
Inzake taalverwerving dienen het aanbod vervolgtrajecten Nederlands (> basisniveau) te 
worden verhoogd en dienen opleidingen Nederlands gecombineerd te worden met 
beroepsopleiding.  Het aantal instructeurs van de VDAB inzak Nederlands op de werkvloer 
wordt verhoogd.  
Er wordt een engagement gevraagd van de sectoren: nl. dat binnen het sectorfonds 
Nederlands op de Werkvloer (al dan niet geïntegreerd met technische opleiding) erkend en 
gefinancierd zal worden. 
 
Ter concretisering van het inwerkingsbeleid wordt aan de VDAB de opdracht gegeven om 
uiterlijk bij de afloop van de periode van het voorliggende Werkgelegenheidsakkoord te 
voorzien in 2250 extra trajecten Nederland tweede taal en een versterkte inspanning voor 
begeleidingen bij plaatsing (jobcoach).  
 
Arbeidsgehandicapten 
 
In het Vlaams akkoord 2003-2004 werd bijzondere aandacht besteed aan de doelgroep van 
arbeidsgehandicapten. In het verlengde hiervan werd in de VESOC-werkgroep een akkoord 
bereikt over de besteding van de VESOC-middelen voor 2003.     
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De Vlaamse sociale partners zijn echter al  jaren vragende partij voor een meer structureel 
beleid, gebaseerd op een meerjarenplan overeengekomen in VESOC. Zij verheugen zich 
daarom over de aankondiging van een Ronde Tafel in het najaar. Dit moet nog voor het einde 
van het Europese Jaar voor Personen met een Handicap tot globaal VESOC-actieplan leiden, 
met betrokkenheid van de gehandicaptenorganisaties, dat de lijnen trekt voor een ambitieus 
beleid gericht op integratie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces, met daarin ook 
bijzondere aandacht voor gelijke kansen voor deelname aan onderwijs en levenslang leren. 
Prioriteiten in dit debat zijn voor de sociale partners: 

- de operationalisering  van de nieuwe decretale verplichting inzake evenredige 
aanpassing naar zowel bedrijven als arbeidsmarktorganisaties (cf. advies SERV 
bij uitvoeringsbesluit decreet-Mahassine); 

- een preventief beleid gericht op het behoud van tewerkstelling van werknemers 
die getroffen worden door een arbeidshandicap; 

- het herijken van het globale beleid gericht op integratie van niet-actieve 
arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces, gegeven de overheveling naar het 
beleidsdomein economie, werkgelegenheid en toerisme, met onder meer: 
o de integratie van CAO nr. 26 en Vlaamse inschakelingpremie en uitbreiding 

ervan naar arbeidsgehandicapten (cf. voorstellen SERV in het kader van het 
reguleringsmanagement en Vlaams akkoord 2003-2004); 

o het garanderen van begeleiding op de werkvloer (jobcoaches); 
o het wegwerken van inactiviteits- en ziektevallen; 
o een geïntegreerd en behoeftedekkend beleid inzake beschutte tewerkstelling; 
o een debat ten gronde over tussenformules tussen beschut werken en het 

open circuit zoals arbeidszorg, begeleid werken (statuut, omkadering, 
doelgroepafbakening…); 

- de versterking van de voorbeeldfunctie van de Vlaamse openbare sector, inclusief 
lokale besturen; 

- het garanderen van het recht op levenslang leren (zowel inclusief als via 
bijzondere voorzieningen) voor personen met een arbeidshandicap (zowel niet-
actieven als werkenden). 

 
Acties op het gebied van diversiteit door sectoren 
 
Vanuit sectoren kunnen diversiteitprojecten worden ingediend3 en ter co-financiering worden 
voorgelegd. 
De sectoren maken effectief gebruik van de sectorconsulenten die hen in het kader van de 
sectorconvenanten worden aangeboden. Deze sectorconsulenten kunnen worden ingezet om 
de diversiteitplannen mee te steunen. 

                                                           
3 Zowel gezamenlijk als afzonderlijk . 
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• Wat arbeidsdeelname van allochtonen betreft: 

o De sectoren worden opgeroepen om de engagementen vervat in de 
platformtekst mee te ondersteunen door ondermeer: 

o het stimuleren van vormen van peter- of meterschap in de bedrijven voor een 
beter onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers, in het bijzonder deze 
van allochtone afkomst; 

o het realiseren van evenredige participatie van allochtonen aan alle 
sectoropleidingen en –begeleidingen (in uitvoering van sectorconvenants en 
anti-discriminatiedecreet); 

o het erkennen van allochtonen als risicogroep in het kader van 0,10%;  
o  inspanningen om jonge allochtonen toe te leiden naar de startbanen;  

 
• Wat arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten betreft: 
De sectoren geven ruime bekendheid aan bestaande instrumenten ter bevordering van de 
werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten (tussenkomst in het rendementsverlies, 
tussenkomst voor aanpassingen aan de werkpost,…). 

 
Netwerk diversiteit en kansengroepen 
 
De SERV zal het netwerk van sectorconsulenten verder ondersteunen en zorgen voor de 
uitwisseling met alle andere actoren op het veld.  
 
Diversiteitcommissie 
 
In het najaar zal in de SERV een Commissie Diversiteit worden opgericht conform de 
afspraken in de gemeenschappelijke platformtekst van de Vlaamse regering en de Vlaamse 
sociale partners “Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010” . 
Via de oprichting van een Commissie Diversiteit zullen vertegenwoordigers van relevante 
doelgroepen o.a. allochtonen en arbeidsgehandicapten door de sociale partners uitgenodigd 
worden om regelmatig te overleggen over de diverse facetten van het diversiteitbeleid. 
 
Acties op het gebied van diversiteit door de verschillende interprofessionele sociale 
partners  
 
Werknemersorganisaties (ABVV,ACLVB, ACV): 
In de werknemersorganisaties zullen diversiteitconsulenten worden ingezet om vrijgestelden 
en militanten te sensibiliseren rond het bewerkstelligen van een evenredige participatie van 
allochtonen aan de arbeidsmarkt.  
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Zij zullen worden ingezet om militanten te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van een 
draagvlak bij de werknemers, het wegwerken van weerstanden en het ontwikkelen van 
diversiteitplannen, met als streefdoel minstens 1000 uitgewerkte plannen tegen einde 2004. 
 
UNIZO : 
UNIZO zal een "KMO-Servicepunt Diversiteit" organiseren. Diversiteitconsulenten moeten de 
stroom aan informatie en instrumenten filteren en verwerken  op maat van de ondernemer, de 
beroeps -en regionale organisaties. Het servicepunt zal sensibiliseren, eerstelijnsinformatie 
verstrekken, ondersteuning bieden bij diversiteitplannen en specifieke opleidingen 
organiseren. Daarnaast wordt een experiment opgezet "Nederlands op de Werkvloer" met een 
aantal kleine pilootbedrijven en wordt de klantenproblematiek nader bekeken. Er wordt 
maximale aansluiting gezocht met de UNIZO-acties naar allochtone ondernemers toe. 
 
VEV 
Via een draaischijffunctie zullen jobconsulenten de aanwerving van kansengroepen door 
bedrijven bevorderen. De consulenten zullen vanuit een functie van prospector de mismatch in 
de toegang tot een job aanpakken. De consulenten verzamelen vacatures van de bedrijven 
waarvoor kandidaten uit de kansengroepen in aanmerking komen en geven deze door aan 
relevante derden (VDAB, uitzendbureaus, allochtonenorganisaties, OCMW’s,…) waar 
kansengroepen op zoek naar een job, bekend zijn.   
Het VEV en de Kamers van Koophandel gaan, in het kader van het goed te keuren project, 
een inspanningsverbintenis aan m.b.t.  

- het jaarlijks voorzien van 6000 vacatures bedoeld voor de kansengroepen;  
- gedurende de looptijd van het project 6000 plaatsingen te realiseren van de 

voorziene kansengroepen 
 
Boerenbond: 
In de land- en tuinbouwsector zullen op structurele wijze initiatieven worden ontwikkeld om de 
participatiegraad van o.m. allochtonen en andere kansengroepen te verbeteren. De 0,10% en 
0,15%-middelen zullen worden aangewend om de aanwerving en integratie van 
kansengroepen te ondersteunen, onder meer via de toekenning van tewerkstellingspremies 
aan ondernemingen die werknemers aanwerven uit de meest kwetsbare risicogroepen op de 
arbeidsmarkt en het stimuleren van aangepaste begeleidings- en vormingsinitiatieven.   
 
Voortijdige schoolverlaters en kortgeschoolden 
 
De sociale partners hernemen hun vraag dat in het verlengde van het Pact van Vilvoorde 
(halvering van de ongekwalificeerde uitstroom tegen 2010) een globaal en geïntegreerd 
actieplan wordt voorbereid, met tussentijdse doelstellingen en concrete hefbomen. 
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Bijzondere aandacht moet daarin worden besteed aan de herwaardering van het alternerend 
leren. 
Aan de platformtekst ‘alternerend leren – volwaardig leren’ werd verder gewerkt met alle 
andere initiatiefnemers en dat in functie van een actieplan af te spreken met de bevoegde 
ministers. De platformtekst wordt in juli 2003 gefinaliseerd en zal op 28 augustus 2003 aan de 
pers worden voorgesteld.   
De sociale partners vragen dat op basis van de platformtekst een actieplan wordt opgesteld, 
waarbij prioriteit dient te worden gegeven aan het uitbouwen van voortrajecten. De voorstellen 
van de platformtekst concentreren zich op een aantal kernthema’s: uitbreiding van het aanbod, 
erkenning en kwaliteit, traject en begeleiding, samenwerking en vereenvoudiging en 
ondersteuning.  
Zij hernemen ook hun vraag dat zowel voltijds als deeltijds beroepsonderwijs (indien 
alternerend met een werkplekopleiding) na 6 jaar uitzicht moeten geven op een diploma 
secundair onderwijs.   
 
Het netwerk van sectorconsulenten onderwijs-arbeidsmarkt zal verder worden gezet. 
 
 

3 . 8 .  W e r k  l o n e n d  m a k e n  d o o r  we r k e n  a a n t r e k k e l i j k  t e  m a k e n  

De Vlaamse sociale partners bereiden een aanbeveling voor over de werkloosheidsvallen, 
deze zal in september 2003 worden gefinaliseerd en kan worden geïntegreerd in het Vlaamse 
actieplan.   
 
 

3 . 9 .  A a n p a k k e n  v a n  r e g i o n a l e  w e r k g e l e g e n h e i d s v e r s c h i l l e n  

Sociale economie 
 
Het Europese richtsnoer vraagt in het bijzonder de mogelijkheden van de sociale economie te 
ondersteunen. De sociale partners vragen dat in het najaar in VESOC een globale evaluatie 
gebeurt van het Vlaamse instrumentarium, met inbegrip van een eerste evaluatie van de 
nieuwe instrumenten (arbeidszorg, invoegafdelingen, incubatiecentra,…) om te bekijken op 
welke wijze het beleid kan worden versterkt met het oog op doelmatigheid (kwaliteit, 
doeltreffendheid e.a.). 
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Cohesie- en structuurfondsen 
 
Ook voor doelstelling 2 van het Europese structuurbeleid komt er een nieuwe 
programmaperiode aan (2004-2006). Dit moet aangegrepen worden voor een globale 
tussentijdse evaluatie op Vlaams vlak in VESOC, om nieuwe lijnen te trekken en na te gaan op 
welke wijze de programma’s kunnen inspelen op de nieuwe Europese richtsnoeren en de 
veranderende sociaal-economische omstandigheden, eventueel kan ook worden nagedacht 
over een herweging van de gebiedsomschrijvingen. Ook voor Interreg dringt zich een evaluatie 
en eventueel bijsturing op. Ter zake herinneren de sociale partners ook aan hun vraag naar 
een aansturing van het doelstelling 2-beleid vanuit de RESOC’s. 
 
De sociale partners vragen ook actief betrokken te worden bij de discussies over de 
voorbereiding van het Europese structuurbeleid na 2006. 
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