De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
brengt de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over tal van
Vlaamse beleidsthema’s. De sociale partners adviseren en
overleggen vanuit een sociaal-economische invalshoek.

www.serv.be

In de SERV zetelen:

10 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
5 Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen
2 Unizo – Unie van Zelfstandige Ondernemers
2 Boerenbond
1 Verso – Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

Sterk door overleg
In de SERV overleggen de sociale partners zowel om de Vlaamse
Regering en het Vlaams Parlement te adviseren als om akkoorden
te sluiten. Daarnaast overleggen de sociale partners met de
Vlaamse Regering om zogenaamde VESOC-akkoorden te sluiten.

Adviesfunctie
10 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

De SERV geeft advies over alle beleidsinitiatieven in Vlaanderen
met een sociaal-economische impact. Dat kan op eigen initiatief,
op vraag van de Vlaamse Regering, een Vlaamse minister of het
Vlaams Parlement.

Bijna 2 miljoen werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen zijn
lid van één van de drie vakbonden en ongeveer 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties zijn lid van één van de vier werkgeversorganisaties. Samen geven de sociale partners deze bedrijven,
medewerkers en gezinnen een stem via het Vlaams sociaal overleg.

Op basis van terreinkennis en gedegen studiewerk brengt de SERV
kwaliteitsvolle adviezen uit over thema’s zoals vorming, arbeidsmarkt, sociale bescherming, innovatie, klimaat en energie. Zo
trachten de sociale partners meer impact te creëren met als doel
meer welvaart, welzijn, duurzaamheid en sociale cohesie in
Vlaanderen te realiseren.

6 ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond van België)
3 ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
1 ACLVB (Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België).

De adviezen en rapporten zijn publiek beschikbaar via www.serv.be.

Meerwaarde door consensus
De sociale partners streven in hun adviezen naar consensus en
dialoog met de bredere samenleving. Zij zijn ervan overtuigd dat
hun gezamenlijk standpunt een meerwaarde betekent voor de
samenleving en aangeeft of een nieuw beleidsinitiatief al of niet
breed gedragen wordt door de verschillende representatieve leden.

VESOC
Naast zijn adviesrol ondersteunt de SERV het drieledige overleg
tussen de Vlaamse Regering, de vakbonden en werkgevers in het
Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). De Vlaamse
Regering verbindt zich ertoe om alle voorstellen uit te voeren
waarover consensus bestaat binnen VESOC. De Vlaamse sociale
partners verdedigen deze consensus bij hun leden en
werken mee aan de uitvoering ervan.

SERV als strategische adviesraad
Tot slot is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor materies
die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg:
algemeen regeringsbeleid
werk en sociale economie
economie
energie
gelijke kansen- en integratiebeleid.
Voor deze materies organiseert de SERV uit eigen beweging of op
vraag het overleg en brengt rapporten en beleidsadviezen uit.
De Vlaamse Regering is verplicht om aan de SERV advies te vragen
over alle voorontwerpen van decreet en strategische uitvoeringsbesluiten met een sociaal-economische dimensie.
De SERV heeft als expliciete decretale opdracht om jaarlijks
een advies uit te brengen over de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap.

SERV-secretariaat
Het SERV-secretariaat staat de raad met zijn expertise bij en
speelt zowel bij de voorbereiding als de bekendmaking van de
activiteiten van de raad een belangrijke rol.
De SERV heeft door de jaren heen heel wat kennis opgebouwd over
een uitgebreid aantal sociaal-economische thema’s zoals:
tewerkstelling
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
sociale en economische ontwikkelingen
industrieel en economisch beleid
overheidsbeleid en betere regelgeving
klimaat en omgevingsbeleid
begrotings- en fiscaal beleid.

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de
SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de
Vlaamse sociale partners.
Centrale onderzoeksthema’s zijn werkbaar werk, personeelsbeleid, organisatieverandering en onderzoek dat relevant is voor
het SERV-overleg. De Stichting vertrekt in haar onderzoek vanuit
een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het
beleidsgericht onderzoek dat elders wordt uitgevoerd De Stichting
organiseert driejaarlijks een grootschalige werkbaarheidsenquête bij
werknemers en zelfstandige ondernemers. De driejaarlijkse
Ondernemingsenquête brengt organisatievernieuwingen in kaart. De
Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek.
De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:
arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
werkbaar werk en langere loopbanen
ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

www.serv.be/stichting

Een huis met vele kamers
Het SERV-huis geeft onderdak aan tal van andere organisaties.
De werking en rol van deze commissies en adviesraden sluiten in
mindere of meerdere mate aan bij de overleg- en adviesfunctie van
de SERV.

Commissies

Commissie Diversiteit
Commissie Sociale Economie
Adviescommissie Economische Migratie
Vlaamse Havencommissie.

Strategische adviesraden

Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige
vertegenwoordiging van kansengroepen in het
sociaal-economische leven. De sociale partners
formuleren er samen met het Gebruikersoverleg
Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen
over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke
behandeling.
Het Minderhedenforum is een koepel van etnisch-culturele
federaties van zelforganisaties. Het Gebruikersoverleg Handicap en
Arbeid is een platform van organisaties van mensen met een
handicap en chronische ziekte.

www.serv.be/diversiteit

In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats
over bestaand of toekomstig beleid op het vlak van
sociale economie.
De Commissie Sociale Economie bestaat uit vertegenwoordigers
van de sociale economie-ondernemingen, vertegenwoordigers van
de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties
vertegenwoordigd in de SERV, alsook onafhankelijke deskundigen
en vertegenwoordigers van het departement Werk en Sociale Economie.

www.commissiesocialeeconomie.be

De Adviescommissie Economische Migratie volgt en
interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op
het vlak van de economische migratie en detecteert
eventuele knelpunten.

www.commissieeconomischemigratie.be

De Vlaamse Havencommissie (VHC) werkt mee aan de
voorbereiding van het Vlaamse havenbeleid met
adviezen en aanbevelingen. Daarnaast publiceert de
VHC informatie en statistieken over het Vlaamse en
Europese havenbeleid.

www. vlaamsehavencommissie.be

MEER INFORMATIE

www.serv.be
Op de website vind je alle adviezen, rapporten en andere publicaties.
Elektronische nieuwsbrief
Je kan via de website gratis abonneren op de verschillende
nieuwsbrieven.

CONTACT

SERV
Wetstraat 34-36
B-1040 BRUSSELS
T: +32 (0)2 20 90 111
E: info@serv.be

