WERKPROGRAMMA
2020

Uitgangspunten
Welke dossiers liggen de komende periode

TOEKOMSTGERICHTE

(2020) op tafel van het Vlaams sociaal

ECONOMIE EN

overleg?

INFRASTRUCTUUR
In december 2019 publiceerden we het

IEDEREEN AAN BOORD,
IEDEREEN MEE

BESTUURLIJKE
VERNIEUWING EN

werkprogramma van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV)
met een overzicht van de projecten en
activiteiten die in de loop van 2020 aan bod
zullen komen. We focussen daarbij op drie
thema's (zie hiernaast).

GEZONDE FINANCIËN
In deze nota overlopen we de
uitgangspunten van het werkprogramma.
Meer info: www.serv.be

Transitie naar een digitale
samenleving
In het regeerakkoord wordt de transitie naar
een digitale samenleving terecht sterk
beklemtoond. De SERV wil intens betrokken
worden bij de opmaak van het
aangekondigde geïntegreerde Vlaams
actieplan digitalisering over de
beleidsdomeinen heen. Daarnaast zal de
SERV een rapport en advies voorbereiden
over gepaste verdere beleidsinitiatieven voor
artificiële intelligentie en een digitale en
datagedreven overheid.

Energie- en klimaatbeleid op hoger
niveau tillen

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Toekomstgerichte economie
en infrastructuur
Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen
die een transitie vragen van het economische
weefsel en de bijhorende infrastructuur.
Doelgerichte maatregelen zijn nodig om die
transitie van Vlaanderen te sturen en te

Grote vooruitgang is nodig in het energie- en
klimaatbeleid. Daarvoor moeten het energieen klimaatbeleid naar een hoger niveau en
moeten meer linken komen met circulaire
economie. De SERV zal o.a. nagaan in welke
mate de rekening in tonnen CO2, MWh
energie en euro’s voor 2020 en 2030 klopt
en welke pistes gevolgd kunnen worden om
de klimaat- en energiedoelen te realiseren,
ook met zicht op een 2050-visie en om
iedereen aan boord te houden.

Innovatie en ondernemerschap

vergemakkelijken en de internationale positie
van Vlaanderen als aantrekkelijke, innovatieve
kenniseconomie te versterken.

Een ecosysteem dat innovatie en
ondernemerschap bevordert moet de
transitie van de economie ondersteunen. De
SERV wil aanbevelingen formuleren voor een
transversaal ‘mission oriented’
innovatiebeleid en aangepaste indicatoren
en wil vanuit een breed perspectief adviseren over versterking van ondernemerschap.

Uitbouw van infrastructuur
De benodigde infrastructuur moet versneld
en toekomstgericht worden uitgebouwd. De
SERV werkt verder aan een visie op de
Vlaamse investeringsaanpak en het
infrastructuurbeleid. Ook de regulering,
organisatie en financiering van nutssectoren
staan op de agenda. Bijzondere aandacht
gaat naar energie en water, gelet op de
belangrijke ontwikkelingen en voornemens
van de nieuwe Vlaamse Regering, net zoals
naar waterschaarste en wateroverlast.
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SERV-akkoord Iedereen aan boord
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Iedereen aan boord, iedereen
mee

In het SERV-akkoord Iedereen aan boord
(juni 2019) formuleren de Vlaamse sociale
partners gezamenlijk een aantal acties om
de arbeidsmarktuitdagingen het hoofd te
bieden. De verdere uitvoering daarvan staat
centraal. Concreet zal de SERV werk maken
van een plan potentiële arbeidsreserve,
ingaan op de geplande hervorming van het
doelgroepenbeleid en maatregelen
analyseren om werken meer lonend te
maken (Vlaamse jobstimulans, sociale
toeslag, kinderopvang). Ook bekijken we
(belemmeringen voor) creatieve formules bij
loopbaantransities om ervaren werknemers
op de arbeidsmarkt te houden en bij de
doorstroom van de sociale naar de reguliere
economie. Jobcoaching wordt verder
uitgewerkt als instrument om kwetsbare
groepen extra te ondersteunen.

Levenslang leren, leercultuur en
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De maatschappelijke trends en transities
bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor de
werkgelegenheid maar vereisen ook nieuwe
competenties en een goed functionerende
arbeidsmarkt. Daarnaast zorgen de transities
voor nieuwe kansen en uitdagingen voor zorg,
sociale bescherming en armoedebeleid.

De SERV zal verder inzetten op levenslang
leren, leercultuur en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Specifiek wordt bekeken hoe
de participatie aan levenslang leren kan
toenemen door het verkennen van
gedragsinzichten, door input te leveren voor
een aantrekkelijk onderwijs- en
opleidingsaanbod voor iedereen en door het
opvolgen van het op te richten platform voor
levenslang leren. De SERV wil ook bijdragen
aan de versterking en verbreding van duaal
leren en de verkenning van
beroepskwalificerende leerwegen om
ongekwalificeerde uitstroom en
knelpuntvacatures tegen te gaan.

Vermaatschappelijking van de zorg
De SERV werkt aan een gedeelde visie van
de sociale partners over
vermaatschappelijking van de zorg. De SERV
bereidt ook een analyse voor van de
budgettaire keuzes in zorg, welzijn en
armoedebestrijding en zal in zijn advisering
blijvend aandacht besteden aan diversiteit,
armoede, kansengroepen en e-inclusie. In
het kader van maatregelen om werken meer
lonend te maken, zal de SERV ook de sociale
toeslag (jobstimulans in het groeipakket) en
de kinderopvang bekijken.
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Beter beleid en betere regelgeving
Er wordt aansluitend bij het regeerakkoord
ook verder gewerkt rond beter beleid en
betere regelgeving. De SERV zal een advies
formuleren over de vormgeving van
‘onderbouwd en overlegd beleid’ en over de
aanpak van spending reviews. De SERV zal
ook de aangekondigde initiatieven van de
regering rond instrumentele en systemische
evaluaties (bij o.a. EWI), regelluwe zones en
experimentwetgeving, gebiedsgerichte
programmawerking en administratieve
vereenvoudiging van nabij volgen.
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Regiovorming en regionale
samenwerking

Bestuurlijke vernieuwing en
gezonde financiën
Efficiënte en effectieve overheden zijn van
groot belang voor de creatie en het behoud van
welvaart en welzijn en voor de sociaaleconomische prestaties van landen en regio’s:

Daarnaast zal de SERV de ontwikkelingen in
regiovorming (cf. regeerakkoord,
vervoersregio’s, zorgregio’s, …) analyseren
en daarover een advies formuleren. Ook de
rol van lokale besturen in het
arbeidsmarktbeleid en de rol van regionale
samenwerking in het kader van subregionale
slimme specialisatie worden verder
bekeken.

‘governance matters’. In het licht van de
maatschappelijke ontwikkelingen en transities
vraagt dat verdere vernieuwing en verbetering
op heel wat terreinen. Gezonde
overheidsfinanciën blijven daarbij essentieel.

CONTACTPERSONEN
Pieter Kerremans
administrateur-generaal
pkerremans@serv.be
tel. 0475 72 10 18

Helga Coppen
adjunct-administrateur-generaal
hcoppen@serv.be
tel. 0496 81 85 96
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Overheidsinvesteringen en
begrotingsdoelstellingen
Tot slot zal het SERV-kader rond
overheidsinvesteringen en
begrotingsdoelstellingen worden
geactualiseerd in het licht van de ambities
geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord,
evenals te verwachten aanpassingen aan
het Europese begrotingskader door de
nieuwe Europese Commissie. De SERV zal
de recent ontwikkelde ruimere definitie van
overheidsinvesteringen verder uitwerken en
implementeren en zal tevens een visie op
een Vlaams schuldbeleid uitwerken als
aanvulling op de schulddoelstelling
geformuleerd door de vorige Vlaamse
Regering.

WERKPROGRAMMA SERV 2020

ALGEMEEN BELEID
BETER BESTUUR

Op de agenda van de SERV
ACTIEPLAN
DIGITALISERING

De ambitie van de Vlaamse Regering is om te komen tot een
geïntegreerd actieplan digitalisering over de beleidsdomeinen,
mee op basis van de aanbevelingen van de SERV. De SERV zal
hieraan actief meewerken.
De SERV voert een verkennend en internationaal ver-

ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE

gelijkend onderzoek uit naar beleidskaders voor artificiële
intelligentie met bijzondere aandacht voor het sociaaleconomisch potentieel en de ethisch-maatschappelijke
omkadering ervan.

DIGITALE DATAGEDREVEN

De SERV zal het thema ‘digitale overheid’ verder uitdiepen.

OVERHEID

Bijzondere aandacht zal gaan naar dataregulering en
databeheer.
De SERV werkt aan een informatienota over regiovorming als

REGIOVORMING

startpunt voor verder overleg en een advies. Daarin wordt ook
aandacht besteed aan verwante bestuurlijke thema’s zoals
bestuurskracht en de fusie van gemeenten.
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Inspelend op het regeerakkoord en voortbouwend op het
eerdere SERV-advies ‘organisatie beleidsondersteunend

ONDERBOUWD EN

wetenschappelijk onderzoek’ zal de SERV de dialoog

OVERLEGD BELEID

organiseren en een advies formuleren om het beleid
steviger wetenschappelijker te onderbouwen.
De SERV zal een rondetafel organiseren in het kader van de
geplande evaluatie van het kaderdecreet bestuurlijke

VLAAMSE INSPECTIE EN
HANDHAVINGSBELEID

handhaving.
Er wordt ook gewerkt rond de diverse aspecten van een
versterkt en vernieuwde handhavingsbeleid
(programmatorisch, doelgericht, risicogebaseerd, preventief,
inzet van nieuwe datamogelijkheden, enz.)
De SERV volgt de werkzaamheden van de Vlaamse
regering rond betere beleids- en regelgevingsprocessen,

BETERE REGELGEVING

administratieve vereenvoudiging, gebruik van
experimentregelgeving en regelluwe zones, nudging en inzet
van gedragsinzichten van nabij op en is op vraag van de
regering bereid om hierrond verdere initatieven te nemen.

CONTACTPERSONEN

Eva Plateau
eplatteau@serv.be
tel. 02 209 01 11

Peter Van Humbeeck
pvhumbeeck@serv.be
tel. 0473 26 37 77
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BEGROTING EN
FINANCIËN

Op de agenda van de SERV
De SERV maakt elk jaar een begrotingsrapport in januari.
Daarin wordt de door de Vlaamse Regering ingediende
begroting vergeleken met het eerdere begrotingsadvies van
de SERV. In het Evaluatierapport over de Begroting 2020

BEGROTINGSEVALUATIE

(januari 2020) wordt ook ingegaan op de impact van
budgettaire maatregelen en nieuwe beleidsinitiatieven per
beleidsdomein en per beleidsdoelstelling en eerste
inschatting van de impact van de Europese hervormingen.

BEGROTINGSADVIES

De SERV publiceert jaarlijks een gedetailleerd advies (in
juli) over de komende begroting.
Het in de afgelopen jaren ontwikkelde SERV-begrotingskader
rond overheidsinvesteringen en begrotingsbeleid (hoe

OVERHEIDSINVESTERINGEN EN
BEGROTINGSBELEID

kunnen grootschalige investeringen correct gecombineerd
worden met begrotingsorthodoxie?) zal worden
geactualiseerd in het licht van de aangepaste beleidsopties
van de nieuwe Vlaamse Regering en het aantreden van de
nieuwe Europese Commissie.
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De SERV zal in het licht van zijn visie op de Vlaamse
investeringsaanpak en het infrastructuurbeleid de komende
maanden verder opvolgen hoe de Vlaamse Regering haar
infrastructuurbeleid uittekent, en in welke mate dit beleid

INFRASTRUCTUURBELEID

beantwoordt aan de SERV-voorstellen. Waar nodig en
relevant kan de SERV zijn visie actualiseren, o.a. gezien de
doelstellingen en ambities qua klimaatbeleid, investeringen
in energie-efficiëntie ...
De SERV heeft in het begin van de vorige legislatuur een
visie op een Vlaams schuldbeleid ontwikkeld, als aanvulling

VLAAMS SCHULDBELEID

op de schulddoelstelling van de Vlaamse overheid. De
eerdere nota’s en denkoefeningen worden geactualiseerd om
ze te integreren in het SERV-acquis
over begrotingsbeleid.
De SERV zal de uitvoering van de Vlaamse Codex

PRESTATIEBEGROTING EN

Overheidsfinanciën en de ontwikkelingen rond spending

SPENDING REVIEWS

reviews opvolgen om waar nodig suggesties voor een betere
of aangepaste aanpak formuleren.

CONTACTPERSONEN

Erwin Eysackers
eeysackers@serv.be
tel. 0486 23 93 08

Pim Verbunt
pverbunt@serv.be
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ARBEIDSMARKT,
ONDERWIJS EN VORMING

Op de agenda van de SERV
De SERV brengt de drempels in kaart die de verschillende

ACTIVERINGSBELEID

groepen ervaren die onder de potentiële arbeidsreserve
vallen. Die analyse vormt de basis voor de uitwerking van
aangepaste maatregelen.
De SERV werkt samen met de Vlaamse Regering aan een

DOELGROEPENBELEID

hervorming van het doelgroepenbeleid met financiële
incentives en kwalitatieve maatregelen om personen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt te versterken en duurzaam
aan het werk te houden.
De SERV werkt aan voorstellen om werken meer lonend

WERKEN LONEND MAKEN

te maken, via o.a. een Vlaamse jobstimulans, een sociale
toeslag in het groeipakket en flexibele, betaalbare
kinderopvang.

LOOPBAANTRANSITIES

De SERV zal voorstellen uitwerken en onder de loep nemen om
loopbaantransities te faciliteren.
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LOKAAL WERKGELEGENHEIDSBELEID

De SERV onderneemt diverse voorbereidende
initiatieven om te komen tot een breed debat rond lokaal
werkgelegenheidsbeleid en de verdere invulling ervan.
De SERV wil actief bijdragen aan een stimulerend

LEVENSLANG LEREN

leerklimaat en aan een hogere participatie aan levenslang
leren, gelet op het groeiend belang van levenslang leren en
de nood aan een leercultuur bij ondernemingen en bij
werknemers.

De SERV zet verder in op de uitbouw en verbreding van Duaal
Leren. Ook worden de mogelijkheden verkend tot de

DUAAL LEREN

inrichting van beroepskwalificerende trajecten voor
(leerplichtige) jongeren en voor volwassenen, via flexibele
leerwegen en het geïntegreerd kwaliteitszorgkader.
De SERV en de Commissie Sociale Economie worden
betrokken bij de uitwerking van het individueel maatwerk en

SOCIALE ECONOMIE

de inkanteling van de maatregel LDE, de versterking van het
collectief maatwerk en de uitbouw van verdere
ondersteuning van sociaal ondernemerschap.

CONTACTPERSONEN

Linde Buysse

Niels Morsink

lbuysse@serv.be

nmorsink@serv.be

tel. 02 209 01 03

tel. 0474 67 89 37

Sandra Hellings

Mieke Valcke

shellings@serv.be

mvalcke@serv.be

tel. 0473 54 33 44

tel. 0477 19 87 39
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Op de agenda
Rapporten werkbaarheidsmeting 2019
Aanwervingsproblemen en -strategieën bij kleine
bedrijven
Ondernemerschap in de kinderopvang
Freelancers in Vlaanderen·

STICHTING INNOVATIE &

Innovatieve formules om werknemers langer aan de slag

ARBEID

te houden
Kansen tot werk en opleiding in de Buda-regio
Digitale connectiviteit op de werkvloer
Inspirerende bedrijfspraktijken tewerkstelling personen
met een arbeidshandicap
Vormingspakket ‘Nieuwe Tijden, Nieuwe Bedrijven?’

CONTACTPERSOON

Katrijn Vanderweyden
kvanderweyden@serv.be
tel. 02 209 01 46
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Op de agenda
Engagementsverklaring actielijst migratieachtergrond
Outreachende aanpak in trajecten naar werk voor
kwetsbare groepen
Re-integratie van arbeidsongeschikten met een
(indicatie van) arbeidshandicap

COMMISSIE DIVERSITEIT

Vlaamse Ondersteuningspremie.
Monitoring Diversiteit
Diversiteit op de werkvloer
Diversiteit binnen het onderwijspersoneel
Strategisch vijfjarenplan gelijke kansen en diversiteit
binnen de Vlaamse overheid
Update actielijst arbeidsbeperking

CONTACTPERSONEN

Liselotte Hedebouw
lhedebouw@serv.be
tel. 0498 87 72 80

Nele Van Heeswijck
nvanheeswijck@serv.be
tel. 0488 15 47 69
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Op de agenda
Groeipad sociale economie
Uitrol individueel maatwerk

COMMISSIE SOCIALE
ECONOMIE

Versterking collectief maatwerk
Kader voor arbeidszorg binnen de sociale economie
Samenwerking SEC en NEC via sociaal ondernemerschap en
sociale innovatie
Sociale economie in internationaal perspectief

CONTACTPERSOON

Nele Van Heeswijck
nvanheeswijck@serv.be
tel. 0488 15 47 69

Implementatie prioriteitennota omvattend migratiebeleid
Erkenning buitenlandse diploma’s

ADVIESCOMMISSIE

Elektronisch platform

ECONOMISCHE MIGRATIE

Dynamische knelpuntberoepenlijst
Nieuw beleid beroepskaart

CONTACTPERSOON
Niels Morsink
nmorsink@serv.be
tel. 0474 67 89 37
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SOCIALE BESCHERMING

Op de agenda van de SERV
De SERV werkt aan eigen voorstellen rond een sociale
toeslag in het groeipakket om werken meer lonend te maken

KINDEROPVANG

en het stimuleren van ondernemerschap in de kinderopvang.
De kinderopvang is een belangrijke pijler
bij ‘Iedereen Aan Boord’ om de tewerkstellingsgraad te
verhogen en de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.
De SERV werkt pistes uit voor een bijkomende toeslag

JOBSTIMULANS IN HET

in het groeipakket om werken meer lonend te maken met

GROEIPAKKET

focus op alleenstaande ouders en gezinnen met een laag

VERMAATSCHAPPELIJKING
VAN DE ZORG

inkomen.

De SERV plant in navolging van een lezingenreeks rond
vermaatschappelijking van de zorg een visienota of advies
op eigen initiatief rond dit thema.

BUDGETTAIRE KEUZES

De SERV zal de effecten analyseren van de budgettaire

WELZIJNSBELEID

keuzes in het domein WVG.
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CONTACTPERSONEN

Kristel Bogaerts
kbogaerts@serv.be
tel. 02 209 01 98

Wim Knaepen
wknaepen@serv.be
tel. 0488 15 47 69

Op de agenda
STICHTING INNOVATIE &
ARBEID

Ondernemerschap in de kinderopvang

CONTACTPERSOON

Katrijn Vanderweyden
kvanderweyden@serv.be
tel. 02 209 01 46
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ECONOMIE EN INNOVATIE

Op de agenda van de SERV
De SERV levert een proactieve bijdrage voor het

ONDERNEMERSCHAP

aangekondigde strategisch plan om ondernemerszin,
ondernemerschapsonderwijs, sociaal ondernemerschap en
de stap naar ondernemerschap vanuit werk (als werknemer)
of vanuit werkloosheid te stimuleren.
De SERV zal nagaan hoe de regionale samenwerking

REGIONAAL

tussen en binnen regio’s, steden, provincies én andere

SAMENWERKEN

actoren zoals het bedrijfsleven en regionale sociale

INDICATOREN INNOVATIE
EN ARBEID
TRANSVERSAAL
INNOVATIEBELEID

partners kan worden versterkt.
De SERV werkt mee aan de opmaak van een set van
strategische beleidsindicatoren op basis van het Regional
Innovation Scoreboard.
Op basis van een verkennend onderzoek naar ‘mission
oriented innovatiebeleid’ in het buitenland wil de SERV
essentiële beleidsaandachtspunten aankaarten.
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INSTRUMENTELE EN

De SERV wil betrokken worden bij de uitbouw van

SYSTEMISCHE

uitgaventoetsen en gestandaardiseerde en systemische
impactanalyses in het economisch- en innovatiebeleid.

EVALUATIES EWI

CONTACTPERSONEN
Tim Buyse
tbuyse@serv.be
tel. 0497 10 44 57

Wim Knaepen
wknaepen@serv.be
tel. 0488 15 47 69

Op de agenda
Missiegericht innovatiebeleid

STICHTING INNOVATIE &

Regionale samenwerkingsverbanden

ARBEID

Samenwerking op bedrijventerreinen
Ondernemingsenquête

CONTACTPERSOON
Katrijn Vanderweyden
kvanderweyden@serv.be
tel. 02 209 01 46
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ENERGIE, KLIMAAT EN
OMGEVING

Op de agenda van de SERV
2050-VISIE ENERGIE EN

De SERV zal aandachtspunten formuleren voor de

KLIMAAT

2050-strategie inzake de energie- en klimaattransitie.
De SERV zal in navolging van eerdere adviezen nagaan in
welke mate de rekening in tonnen CO2, in MWh energie en
in euro’s voor 2020 en 2030 klopt en welke pistes gevolgd
kunnen worden om de energie- en klimaat-doelstellingen

ENERGIE- EN

te realiseren. Specifiek wordt gekeken naar mechanismen

KLIMAATBELEID IN TON

voor de renovatie van woningen, in het bijzonder bij

CO2, MWH EN €

kwetsbareg roepen, woningrenovatie en het bredere
woonbeleid, de evaluatie van de studies rond herziening
woonfiscaliteit en de renovatie van niet-residentiële
gebouwen (tertiaire sector, schoolgebouwen en andere
(semi-)publieke gebouwen …).
De SERV werkt aan voorstellen om bedrijven op een

BEDRIJVIG

positieve wijze te stimuleren tot meer klimaat-vriendelijke

KLIMAATBELEID

en energie-efficiëntere productieprocessen en tot
klimaatvriendelijke en circulaire maatregelen in de keten.
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De SERV neemt initiatief om samen met belangrijke sociaal-

WATERSCHAARSTE EN

economische actoren voorstellen en aanbevelingen te

DROOGTE

formuleren voor waterbesparing en waterhergebruik via
toepassing van circulaire principes.
De SERV wil betrokken worden bij de initiatieven inzake de

ORGANISATIE EN

reorganisatie van het waterlandschap, de (tarief)regulering,

FINANCIERING

de integrale waterfactuur (o.a. sociale correcties), de
bestaande heffingen en nieuwe uit te werken

WATERSECTOR

financieringskanalen.

CONTACTPERSONEN

Annick Lamote

Annemie Bollen

alamote@serv.be

abollen@serv.be

tel. 02 209 01 02

tel. 0470 86 59 67

Julien Matheys
jmatheys@serv.be
tel. 0491 72 74 20
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