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1. Inleiding
Elk jaar maakt de SERV een werkprogramma. Die werkprogramma‟s worden steeds halfweg
geactualiseerd. Het voorliggende document betreft de actualisering van het initiële werkprogramma 2011.
Deze actualisering heeft twee doelstellingen:
(1) een overzicht geven van de uitgevoerde projecten en activiteiten in de eerste helft
van 2011
(2) de planning van der SERV voor de tweede helft van 2011 aangeven op het vlak van
het sociaal overleg en in zijn functies als strategische adviesraad (SAR).
Deze actualisering werd zo beknopt mogelijk gehouden. Het voorliggende document moet
daarom samen worden gelezen met het initiële werkprogramma 2011. Voor de uitgangspunten, principes, opbouw en inhoud van de meeste initiatieven wordt dan ook verwezen naar
dat initiële werkprogramma 2011.
De omschrijving van nieuwe onderwerpen en de timing voor de 2e helft van 2011 in deze
actualisering is in de meeste gevallen nog ruw en wordt – net zoals de andere aspecten zoals bijvoorbeeld de eventuele samenwerking met andere raden – nader geconcretiseerd in
overleg met de SERV-werkgroepen en/of in afzonderlijke nota‟s die ter goedkeuring aan het
Dagelijks Bestuur van de SERV worden voorgelegd.
Deze nota volgt de structuur van het initiële werkprogramma. Er wordt ingegaan op de
speerpunten enerzijds en op de initiatieven binnen de thematische SERV-clusters en werkgroepen anderzijds. In de bijlagen komen de werkprogramma‟s van enkele andere geledingen en de uitvoering van het werkprogramma in de eerste helft van 2011 aan bod.
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2. Overzicht planning 2e helft 2011
Overkoepelende thema’s
Werkgroep algemeen beleid-coördinatie
Eigen initiatieven
Lopend
Vergroening van de economie

e

2 helft 2011 op te starten

e

1 helft 2012 op te
starten

Versterking en verdieping
uitvoering Pact 2020
(VESOC)
Advisering beleidsbrieven

Van nabij op te volgen thema’s
Uitvoering Pact 2020

Adviesvragen
RIO+20

Operationalisering VSDO
Diverse Europese dossiers

Cluster arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid
Werkgroep arbeidsmarktbeleid, werkgroep onderwijs en netwerk sectorconsulenten, werkgroep armoede, werkgroep social-profit
Eigen initiatieven
Lopend
Vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid
 Stimuli opleidingen, het
stelsel van de opleidingscheques
 Loopbaanbegeleiding
 Werkloosheidsvallen
 Werkbaarheid
 Evaluatie WIP
 Samen op de bres 50+
(afspraken over uitbreiding)
 Competentieagenda
 Werkplekleren

e

2 helft 2011 op te starten
Kinderopvang

e

1 helft 2012 op te
starten

Van nabij op te volgen thema’s

Adviesvragen

Akkoord over vernieuwd arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid
Uitvoering Samen op de bres 50+
Alternatieven jobkorting
Sociale economie
Uitbouw Hoger Beroepsonderwijs
Academisering hogeschoolopleidingen
Leerlingenbegeleiding
Screeningsinstrument geletterdheid
Excellente Centra
Inschaling kwalificatiestructuur
Studie- en beroepskeuze

Lokale Diensteneconomie
Decreet maatwerken
Vlaams Actieplan bestrijding loopbaankloof
mannen–vrouwen
Werkervaring
Geïntegreerd kader arbeidszorg
Arbeidsbemiddeling
Ondersteuningsinstrumenten sociale economie
Discussienota participatie leven lang leren
Hervorming Secundair Onderwijs
Syntra

Sectorconvenanten en netwerken van sectorconsulenten
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Cluster economie en economisch omgevingsbeleid
Werkgroep economie, werkgroep innovatie, werkgroep ruimtelijk-economisch beleid / ruimtelijke ordening, werkgroep regionaal sociaaleconomisch beleid
Eigen initiatieven
Lopend

e

2 helft 2011 op te starten

Doorgroei van ondernemingen

e

1 helft 2012 op te
starten
KMO‟s en de verlenging van het steunbaar
innovatietraject (IP)

Analyse Regionale en Nationale Rekeningen
Samenwerking kenniscentrabedrijfsleven

Van nabij op te volgen thema’s
Industrieel beleid : uitrol

Adviesvragen
Witboek NIB - ronde tafels
Verdrag werking EU stabiliteitsmechanisme

Nieuw Innovatiepact
Actieplan ondernemerschap/ondernemerschaponderwijs
masterplan groene economie
Opvolging uitvoering WIP en crisismaatregelen
Vereenvoudiging VCRO

Toekomstige positionering
ruimtelijke ordening
Groenboek beleidsplan
ruimte

Visienota brownfieldconvenanten
Versnelling investeringen
Ruimtelijke economie
Dossier winkelen
Sociaal-economisch streekoverleg

Decreet onroerend erfgoed
Kaderdecreet ruimtelijke economie
Kaderdecreet versnelling investeringen
Conceptnota omgevingsvergunning
Ruimtelijk beleidskader hernieuwbare energie
Uitvoering RSV
Uitvoering grond- en pandendecreet

Cluster begroting en financiering
Werkgroep begroting en werkgroep fiscaliteit
Eigen initiatieven
Lopend

e

2 helft 2011 op te starten
Evaluatierapport begroting 2012

e

1 helft 2012 op te
starten
Begrotingsadvies
2012

Van nabij op te volgen thema’s
Staatshervorming: budgettaire
consequenties
Participaties en deelnemingen van
de Vlaamse regering
Studiecommissie gewestbelastingen
Evaluatie artikel 60bis, successierechten
Huiskorting

Adviesvragen
Uitvoeringsbesluiten rekendecreet
Hervorming BIV
Verdrag werking EU stabiliteitsmechanisme
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Cluster Regulering en marktordening
Werkgroep overheid, werkgroep energie en milieu
Eigen initiatieven
Lopend
Analyse reguleringsinstanties
en economische toezichthouders

e

2 helft 2011 op te starten
Beleidsplanning

Interne staatshervorming:
unieke omgevingsvergunning
Interne staatshervorming:
streekoverleg

e

1 helft 2012 op te
starten
Effectiviteit en efficiëntie van handhaving en
inspecties

Van nabij op te volgen thema’s
meerjarenprogramma slagkrachtige overheid

Adviesvragen
Kaderdecreet versnelling investeringen
Conceptnota omgevingsvergunning

beleid betere regelgeving, actieplannen administratieve vereenvoudiging en IIA-RIA
versnelling investeringen
Interne staatshervorming

Advies hernieuwbare energie

Energiebesparing in de
industrie (+ Benchmark- en
auditconvenanten)

Slimme netten

Watersector en waterbeleid
Klimaat- en adaptatieplan
2013-2020

Besluit groene warmte
Instemmingsdecreet IRENA
Wijzigingen GSC-WKC
Evaluatie Sociale ODV en gratis kWh
Besluit minimumaandeel hernieuwbare energie
en haalbaarheidsstudie EPB
Besluit minimumaandeel hernieuwbare energie
en haalbaarheidsstudie EPB
Omzetting EPBD richtlijn
Actieplan bijna energieneutrale gebouwen
Herziening audit- en benchmarkconvenanten
Ruimtelijk beleidskader hernieuwbare energie
Vlarema
Vlaremtrein
Verzameldecreet
Nieuw NEC-programma
Omzetting RL VER
Wijziging MBO-decreet
Herziening heffingensysteem waterbeleid
Herziening tarifiëring gemeentelijke waterzuivering
Wijziging milieuvergunningendecreet en
Vlarem
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3. Speerpuntdossiers
In het werkprogramma 2011 waren voor de eerste jaarhelft van 2011 enkele speerpuntdossiers opgenomen. Het gaat om belangrijke dossiers die passen binnen de kernthema‟s van
de SERV en die op eigen initiatief worden uitgewerkt. De meeste daarvan zijn intussen afgerond (zie bijlage 2). Resterende of nieuwe speerpuntdossiers voor de tweede jaarhelft 2011
zijn de volgende.
Vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid
In het najaar moet het overleg omtrent een vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid leiden tot een nieuw akkoord. Dat akkoord is de opvolger van verschillende engagementen uit
het recent verleden (Competentieagenda 2010, WIP…). Heel wat van de maatregelen en
instrumenten die in het SERV-werkprogramma 2011 (zie verder) zijn opgenomen maken
deel uit van dit vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid.
Vergroening van de economie
Het rapport “Groene transformatieprocessen in de Vlaamse economie. Terreinverkenning en
aanbevelingen” is intussen afgewerkt en wordt in september gepubliceerd.
Doorgroei van ondernemingen
In het najaar 2011 wordt verdere opvolging gegeven aan de weerslag van de Ronde Tafelgesprekken met ondernemingen over de doorgroei van ondernemingen met behoud van het
beslissingscentrum in Vlaanderen. De doelstelling is tweevoudig :
1. Een krachtig signaal geven dat deze problematiek Vlaanderen sterk aanbelangt en de
politieke middens sensibiliseren. De sense of urgency voor het behoud van bedrijven
met beslissingscentra in Vlaanderen wordt onderbouwd.
2. Het signaleren en voorstellen van remedies. De concrete vraag is hoe ondernemingen in Vlaanderen in hun doorgroei, ook internationaal, kunnen gestimuleerd, gefacil iteerd en ondersteund worden waarbij hun beslissingscentra in Vlaanderen blij ven.
Er wordt aandacht besteed aan de inzet van het bestaande instrumentarium. Relevante
Vlaamse en federale steunmaatregelen voor ondernemerschap, O&O en innovatie worden
tegen het licht gehouden. Drie belangrijke elementen worden nader belicht:
 kapitaalinstrumenten ter ondersteuning van doorgroei-ondernemingen;
 overname-problematiek gerelateerd aan doorgroei;
 aandeelhouderschap gerelateerd aan doorgroei.
Advies hernieuwbare energie
Op basis van het rapport van het SERV-Secretariaat en de ontvangen bemerkingen tijdens
de reeks debat- en feedbackmomenten die plaatsvond in april en mei 2011, zale de SERV in
een advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige hernieuwbare energiebeleid formuleren.
Evaluatierapport begroting
In januari 2012 zal de SERV zijn traditionele evaluatierapport naar buiten brengen. Dit evaluatierapport zal in eerste instantie nagaan in welke mate het gevolgde begrotingsbeleid in
2012 overeenstemt met het advies dat de SERV in juli uitgebracht heeft. Daarnaast zal het
evaluatierapport een eerste terugblik omvatten op de manier waarop de huidige regering de
moeilijke budgettaire situatie van het begin van de legislatuur heeft kunnen omzetten naar
een begrotingsevenwicht. De beleidskeuzes die hiervoor gemaakt werden vanaf eind 2009
7
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(laatste begrotingscontrole 2009) tot en met de initiële begroting 2012 zullen in dit advies
samen beschouwd en geanalyseerd worden.

4. Overkoepelende werking
4.1. Transversale thema’s en dossiers
Uitvoering van het Pact 2020
De Vlaamse regering keurde in juli 2011 een conceptnota goed waarin de geplande versterking en verdieping van Vlaanderen in Actie wordt beschreven. Die bevat de werkwijze die
de Vlaamse regering voorop stelt om in de huidige regeerperiode (tot 2014) substantieel bij
te dragen aan de doelstellingen van het Pact 2020. De 338 sleutelprojecten en 48 vlaggenschipinitiatieven van het reguliere ViA-beleid zullen onverkort worden uitgevoerd, maar ze
zullen beter worden gemonitord, ze worden aangevuld met een zgn. transversale of beleidsdomeinoverschrijdende aanpak en er wordt gestreefd naar een sterkere betrokkenheid en
inzet van de organisaties die het Pact 2020 ondertekend hebben. Hiervoor wordt de methodiek van het zgn. transitiemanagement voorop gesteld. De doelstellingen van het Pact 2020
en de Pact 2020-indicatoren zullen geactualiseerd worden. Omdat de Via-Raad van Wijzen
niet kan worden beschouwd als het overlegorgaan tussen de ondertekenaars van het Pact
2020 en de Vlaamse Regering, zal de Vlaamse Regering over de globale uitvoering van ViA
en het Pact 2020 overleggen binnen VESOC en in het kader van het Overlegforum met de
Verenigde Verenigingen. ViA/Pact 2020 zullen dan ook systematisch geagendeerd worden
op VESOC en het Overlegforum met de Verenigde Verenigingen. Specifiek zal de Vlaamse
regering de conceptnota op korte termijn bespreken met het CAG, in de schoot van VESOC,
met de Verenigde Verenigingen en in de Raad van Wijzen met het oog op het opstellen van
een gemeenschappelijke verklaring met alle ondertekenaars met conclusies voor de versterking en verdieping van de uitvoering van het Pact 2020 en Vlaanderen in Actie.
Vergroening van de economie
Cf. supra: speerpuntdossier
Beleidsbrieven
Eind oktober zullen de beleidsbrieven 2011-2012 beschikbaar zijn. Met het oog op de parlementaire bespreking plant de SERV een globale reactie op de beleidsbrieven waarbij de
klemtoon zal liggen op enerzijds de consistentie met de doelstellingen en prioriteiten bij de
uitvoering van het Pact 2020 en anderzijds op de betrokkenheid van de sociale partners bij
de aanpak van de belangrijkste beleidsdossiers (cf. regelgevingsagenda 2.0).
VESOC-thema’s


Uitvoering Pact 2020

4.2. Duurzame ontwikkeling
RIO+20
Een belangrijk thema voor het najaar van 2011 wordt de voorbereiding van Rio+20. Deze
conferentie van de Verenigde Naties vindt plaats van 4 tot 6 juni 2012 en wil het politiek engagement voor duurzame ontwikkeling herbevestigen, de vooruitgang en de beperkingen
8
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sedert 1992 evalueren en de uitdagingen voor de toekomst identificeren en aanpakken.
Rio+20 zal in het teken staan van twee thema‟s: (1) een groene economie in het kader van
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en (2) het institutionele kader voor duurzame
ontwikkeling. Rond beide thema‟s heeft de SERV in het verleden reeds belangwekkende
adviezen en rapporten uitgebracht. De minister-president heeft aan de SERV gevraagd om
een insteek te doen: ten eerste voor de Vlaamse positie op de beide thema‟s van de conferentie; ten tweede voor de toepassing ervan in de Vlaamse context. Op 3 oktober 2011 organiseert het Team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid bovendien een Stakeholderforum Rio+20, waaraan de SERV gevraagd werd te participeren.

4.3. Europese dossiers
De SERV volgt in het kader van zijn thematische werking (zie verder) de Europese agenda
op.

5. Cluster arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid
5.1. Arbeidsmarktbeleid en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
Vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid
Speerpuntdossier, cf. supra
Volgende thema‟s zijn momenteel lopende en zullen ook in het tweede deel van 2011 nog op
de agenda staan van de SERV (voor meer inhoudelijke duiding, zie bijlage 1). Alle items
zullen worden opgenomen in het debat inzake het vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid (zie speerpuntdossiers).









Stimuli opleidingen, het stelsel van de opleidingscheques
Loopbaanbegeleiding
Werkloosheidsvallen
Werkbaarheid
Evaluatie WIP
Samen op de bres 50+ (afspraken over uitbreiding)
Competentieagenda
Werkplekleren

Sectorconvenanten en netwerken van sectorconsulenten
De sectorconvenants 2010 – 2011 zijn midden 2010 onderhandeld volgens een geheel
nieuw stramien dat meer focust op de sectorale visie en prioriteiten met betrekking tot de drie
decretale thema‟s. In het voorjaar 2011 werd beslist de looptijd van de sectorconvenants met
een jaar te verlengen, tot eind 2012. Begin 2012 wordt aan de sectorale sociale partners een
aangepast kader voorgelegd, dat aansluit bij wat in het vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid is vastgelegd. In 2011 worden twaalf netwerkbijeenkomsten voorzien, alsook ad
hoc werkgroepen onder andere rond een gemeenschappelijk diversiteitsproject (sensibiliseringscampagne).

9
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Adviesvragen
De SERV verwacht in de tweede helft van 2011 omtrent volgende thema‟s/initiatieven een
adviesvraag te ontvangen:


Lokale Diensteneconomie (LDE). De SERV bracht in 2010, op vraag van de Vlaamse
minister van Sociale Economie een advies uit over welke aspecten van de regelgeving
LDE geoptimaliseerd moeten worden. Inmiddels wordt aan een nieuw kader voor de lokale diensteneconomie uitgewerkt. In september-oktober 2011 volgt verder overleg en
een adviesvraag over het ontwerpdecreet.



Decreet maatwerken. De beleidsbrief sociale economie 2011 kondigde een voorontwerp
van decreet maatwerken aan tegen 2011. In maart 2011 werd een ad hoc werkgroep
„maatwerk‟ opgericht waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn en de concepten
worden besproken.



Vlaams Actieplan bestrijding loopbaankloof mannen – vrouwen. In de beleidsbrief
2010-2011 herhaalde de Vlaams minister van Gelijke Kansen de doelstelling om de
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer te verhogen
zodat de loopbaankloof vermindert. Voor de opmaak van een Vlaamse actieplan hieromtrent ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de SERV.



Werkervaring. SERV heeft in 2010 advies uitgebracht over de aanbevelingen geformuleerd in een VIONA-onderzoek. Bedoeling is dat er in 2011 een voorstel komt tot aanpassing van de regelgeving Werkervaring en dat de SERV hierover adviseert.



Geïntegreerd kader arbeidszorg. In het regeerakkoord was het engagement opgenomen om een nieuw beleidskader te creëren rond arbeidszorg. De commissie Diversiteit
maakte proactief werk van een advies op eigen initiatief (advies van 14 maart 2011). Op
7 juli 2011 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan een conceptnota over arbeidszorg. Op 5 oktober 2011 wordt bij de SERV een Ronde Tafel gepland om met het
beleid en relevante stakeholders over de conceptnota en het nieuwe kader verder te
overleggen.



Arbeidsbemiddeling. In uitvoering van de nieuwe Vlaamse regelgeving arbeidsbemiddeling zal de SERV nog om advies gevraagd worden over een aantal aspecten zoals de
na te leven gedragscode, de tekst houdende de rechten van werknemers en werkgevers
en een uit te werken klachtenprocedure. In de Adviescommissie uitzendactiviteiten zullen
op korte termijn een aantal concrete afspraken gemaakt worden met het oog op de operationalisering van de nieuwe regeling.



Ondersteuningsinstrumenten sociale economie. (Reeds ontvangen). De regelgevingsagenda voorziet een wijziging van het decreet ondersteuning van de sociale economie in de loop van 2011.



Discussienota participatie leven lang leren. De beleidsbrief Onderwijs maakt melding
van een evaluatie van het decreet volwassenenonderwijs, van het vormgeven van een
geïntegreerd EVC – beleid en van een actieplan afstandsleren. Omtrent deze thema‟s
wenst de minister een discussienota en een conceptnota uit te werken. De SERV wil
graag advies uitbrengen over die nota‟s m.b.t. participatie leven lang leren.



Hervorming Secundair Onderwijs. Begin 2011 bracht de SERV een advies uit over de
Oriëntatienota “Mensen doen schitteren”. De adviesvraag omtrent een conceptnota m.b.t.
de hervorming van het secundair onderwijs, eerst voorzien eind 2011, zou pas begin
2012 aan de SERV overgemaakt worden.



Syntra. (Reeds ontvangen). Het betreft een adviesvraag tot wijziging van het oprichtingsdecreet van Syntra Vlaanderen. Ruim een jaar geleden is Syntra gestart met de
voorbereiding van deze regelgeving. Hiertoe werd een specifieke taskforce opgericht. Op
10
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regelmatige tijdstippen werden de ontwerpen besproken en goedgekeurd door de Raad
van Bestuur. De sociale partners zijn vertegenwoordigd in deze taskforce en de Raad
van bestuur.


Kinderopvang

VESOC-thema’s












Akkoord over vernieuwd arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid
Uitvoering Samen op de bres 50+
Alternatieven jobkorting
Sociale economie
Uitbouw Hoger Beroepsonderwijs
Academisering hogeschoolopleidingen
Leerlingenbegeleiding
Screeningsinstrument geletterdheid
Excellente Centra: binnen de VESOC werkgroep wordt een stuurgroep Excellente
Centra opgericht die de ontwikkelingen m.b.t. de Excellente centra opvolgt en stuurt.
Inschaling kwalificatiestructuur
Studie- en beroepskeuze (binnen het vernieuwd loopbaan- en arbeidsmarktbeleid)

5.2. Armoedeoverleg en sociaal beleid
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 (VAPA)
De uitvoering van het VAPA wordt permanent opgevolgd. Via het horizontaal permanent armoede overleg wordt informatie vergaard over de actiefiches (stappenplan, timing, budget,
indicator, participatiewijze) bij de 194 doelstellingen van het VAPA, alsook de implementatie
ervan. Deze informatie wordt op gezette tijden teruggekoppeld naar de SERV-werkgroep
armoede. Indien leden van werkgroep armoede voorstellen formuleren voor een verder gevolg, wordt de opportuniteit hiervan ter deliberatie voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

6. Cluster economie en economisch omgevingsbeleid
6.1. Economie en Innovatie
Doorgroei van ondernemingen
Speerpuntdossier, cf. supra.
Samenwerking kenniscentra-bedrijfsleven
Ondermeer op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject van de de
Stichting Innovatie & Arbeid wordt gestreefd naar een beleidsaanbeveling van de SERV.
Analyse regionale en nationale rekeningen
De analyse van de regionale en nationale rekeningen gebeurt op periodieke basis en wordt
ter beschikking van het publiek gesteld via SERV-website.
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Adviesvragen
De SERV bracht in de eerste helft van 2011 reeds verschillende adviezen uit (zie tabellen
supra) en verwacht in de tweede helft van 2011 omtrent volgende thema‟s/initiatieven een
adviesvraag te ontvangen:




Witboek Nieuw Industrieel Beleid - ronde tafels (reeds ontvangen)
Verdrag werking EU stabiliteitsmechanisme (reeds ontvangen)
Actieplan Ondernemerschap

VESOC-thema’s








Uitrol actieplannen Witboek Nieuw Industrieel Beleid
Innovatiepact
Dossier Winkelen
Actieplan ondernemerschap/ondernemerschap-onderwijs
Preventief Bedrijfsbeleid
Masterplan Groene Economie
Sociaal-economisch streekoverleg

6.2. Ruimtelijk-economisch beleid en ruimtelijke ordening
Toekomstige positionering van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen
Op 19 juli 2011 ontving de SERV een uitnodiging voor deelname aan een debat over de toekomstige positionering van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen op 10 oktober 2011 in het
Vlaams Parlement. De aanleiding is de geplande reorganisatie in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening. Daartoe werkte de administratie een visienota uit.
Kaderdecreet ruimtelijke economie
De procesnota ruimtelijke economie waarover de SERV adviseerde vormt de aanloop naar
een kaderdecreet ruimtelijk economie zoals voorzien in het Vlaamse regeerakkoord 20092014. Zoals gesteld in zijn advies over de procesnota, beschouwt de SERV de afgelopen
consultatieronde slechts als het vertrekpunt voor een stapsgewijs continu consultatieproces
dat moet uitmonden in een effectieve inbreng van de sector economie in de ruimtelijke ordening. De SERV wenst in deze inbreng een blijvende centrale rol te vervullen.
Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De Vlaamse regering werkt momenteel aan de voorbereiding van een grondige herziening
van het RSV in de vorm van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen‟ (BRV). Daarvoor werd een
participatief proces opgezet via partnerdialogen in voorbereiding van een Groenboek en een
Witboek. De SERV heeft al een belangrijke insteek gegeven met zijn advies van 17 juni 2009
“overwegingen bij de uitdagingen voor het ruimtelijk beleid”. De SERV rekent erop bij de opmaak van het Groenboek en het Witboek intensief betrokken te worden.
Adviesvragen
De SERV verwacht in de tweede helft van 2011 omtrent volgende thema‟s/initiatieven een
adviesvraag te ontvangen:


erfgoeddecreet: codificatie en vereenvoudiging regelgeving erfgoed (reeds ontvangen);
12
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conceptnota omgevingsvergunning. In het kader van de visienota 'versnellen
van investeringsprojecten' keurde de Vlaamse Regering een startnota goed over
de omgevingsvergunning. De bedoeling is een unieke omgevingsvergunning in te
voeren, waarin zowel de milieu- als de stedenbouwkundige vergunning en/of melding geïntegreerd worden. Er is voorzien dat de bevoegde ministers voor leefmil ieu en ruimtelijke ordening een conceptnota uitwerken en die voor advies voorleggen aan o.a. de SERV;



Visienota over de toekomstige positionering van de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen



kaderdecreet versnelling. Het gaat om een kaderdecreet dat de huidige sectorale procedures stroomlijnt en dat kansen moet scheppen om geïntegreerd te we rken (decretale vertaling van de principes uit de routeplanner voor projectgedreven
processen die een bestemmingswijziging behoeven);



andere wijzigingen aan de wetgeving ruimtelijke ordening in het kader van de
versnelling van investeringsprojecten (zie verder);



ruimtelijk beleidskader voor hernieuwbare energie.



Het “as built-attest” in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;



Uitvoering RSV (oa aanduiding economische knooppunten).



Uitvoering grond- en pandendecreet (beleidsplan gronden en beleidsplan panden)

VESOC-thema’s


Ruimtelijke economie

6.3. Sociaal-economisch streekoverleg
VESOC-thema’s


Sociaal-economisch streekoverleg

7. Cluster Begroting en Financiering
7.1. Begroting
De werkzaamheden rond begroting betreffen de uitvoering van de jaarlijkse activiteiten:
 voorbereiding en afwerking van het begrotingsadvies 2011 (juli 2011) en
 voorbereiding van het evaluatierapport begroting 2012 (werkzaamheden werkgroep december 2011).
Begrotingsadvies en evaluatierapport
Speerpuntdossiers, cf. supra
Adviesvragen
De SERV verwacht in de tweede helft van 2011 omtrent volgende thema‟s/initiatieven een
adviesvraag te ontvangen:
13
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Uitvoeringsbesluit Rekendecreet: begroting & boekhouding Vlaamse rechtspersonen
(reeds ontvangen)
Uitvoeringsbesluit Rekendecreet: controle vaststellingskredieten Vlaamse ministeries.
(reeds ontvangen)
Verdrag werking EU stabiliteitsmechanisme (reeds ontvangen)

Overige werkzaamheden
Voor zover er in de loop van 2011 duidelijkheid ontstaat over een volgende fase van de
staatshervorming zal het secretariaat hieraan de nodige tijd besteden om de budgettaire
consequenties voor Vlaanderen op korte en (middel)lange termijn te kunnen inschatten.
Een ander aandachtspunt met betrekking tot het begrotingsbeleid betreft de participaties en
deelnemingen die de Vlaamse regering de laatste jaren genomen heeft. Gezien het toenemend belang zal het secretariaat de ontwikkelingen op dit vlak opvolgen (onder meer het
jaarlijks evaluatierapport dat in het voorjaar in het Parlement zal worden neergelegd) en
eventueel bijkomend onderzoek verrichten om de sociaaleconomische impact ervan zo goed
mogelijk te duiden. Hierbij kan ook verwezen worden naar de werkzaamheden in de SERV
cluster Economie inzake het doorgroeien van ondernemingen.
Tenslotte zal het secretariaat beginnen met het verzamelen van informatie over prestiebegrotingen.

7.2. Fiscaliteit
Opvoging ontwikkelingen Fiscaliteit
Inzake fiscaliteit worden er in 2011 geen eigen initiatieven gepland. De nadruk zal meer liggen op het opvolgen van en eventueel adviseren over de ontwikkelingen die zich voordoen
op niveau van de Vlaamse overheid.


Studiecommissie gewestbelastingen
De studiecommissie is een groep van experten fiscaliteit die in opdracht van het Vlaams
Parlement onderzoek doet naar de eliminatie van onderbenutte vrijstellingen en potentiele discriminaties. De eerste resultaten worden begin 2011 verwacht. Decretale aanpassingen worden gepland vanaf medio 2011.



Evaluatie van artikel 60bis, Wetboek Successierechten
In 2009 werd de tewerkstellingsvoorwaarde voor de vrijstelling van successierechten bij
vennootschappen tijdelijk opgeschort. In 2011 levert Hogeschool Gent hierover een studie op, waarna de maatregel door de Vlaamse regering verder zal worden geëvalueerd.



Huiskorting
De Vlaamse regering wil het kadastraal inkomen verlaten als basis voor het klein beschrijf en in de plaats daarvan een huiskorting invoeren. Het steunpunt Fiscaliteit en Begroting levert in 2011 een studie op met concrete scenario‟s. Nadien bekijkt de Vlaamse
regering op welke manier de resultaten kunnen worden geïmplementeerd.



Hervorming gelijkgestelde belastingen inverkeerstelling (adviesvraag 19 juli 2011)

14
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8. Cluster regulering en marktordening
8.1. Governance - beter bestuur - betere regelgeving
Interne staatshervorming
In 2010 adviseerde de SERV over het groenboek interne staatshervorming. Momenteel is
de Vlaamse regering bezig met de uitrol van de acties uit het witboek. De SERV heeft zich
voorgenomen om proactief te werken rond twee specifieke acties van het Witboek Interne
Staatshervorming:
 de omgevingsvergunning (doorbraak 23)
 het sociaal-economisch streekoverleg (doorbraak 67).
Daarnaast heeft de SERV vier prioritaire thema‟s uit het witboek aangeduid voor periodieke
opvolging in VESOC:
 planlastenvermindering (doorbraak 8)
 ruimtelijke ordening (doorbraak 23)
 lokaal werkgelegenheidsbeleid (doorbraak 14)
 sociaal-economisch streekoverleg (doorbraak 67), met daaraan gekoppeld de
vereenvoudiging van de intermediaire ruimte via regioscreening en de resultaten
van de proeftuinen (doorbraken 53 en 54).
Adviesvragen versnelling investeringen
In opvolging van zijn het advies van 26 mei 2010 over versnelling van investeringsprojecten heeft de SERV in de eerste helft van 2011 een aantal adviezen uitgebracht die daarbinnen kaderen. Ook in de tweede helft van 2011 worden daarover enkele adviesvragen
verwacht. Belangrijk zijn in elk geval:


De decretale vertaling van de principes uit de routeplanner voor projectgedreven
processen. Het gaat om een kaderdecreet dat de huidige sectorale procedures
stroomlijnt en dat kansen moet scheppen om geïntegreerd te werken.



De conceptnota over de omgevingsvergunning. In het kader van de visienota 'versnellen van investeringsprojecten' keurde de Vlaamse Regering een startnota
goed over de omgevingsvergunning. De bedoeling is een unieke omgevingsvergunning in te voeren, waarin zowel de milieu- als de stedenbouwkundige vergunning en/of melding geïntegreerd worden. Er is voorzien dat de bevoegde ministers
voor leefmilieu en ruimtelijke ordening een conceptnota uitwerken en die voor a dvies voorleggen aan o.a. de SERV.

Strategische beleidsplanning
In zijn advies over het Vlaams hervormingsprogramma EU 2020 deed de SERV een oproep
tot bezinning en debat over de veelheid aan strategische beleidsdomeinoverschrijdende beleidsplannen in Vlaanderen. Verder brachten SERV en Minaraad een gezamenlijk advies uit
over het minaplan 4. Daarin werd opgeroepen tot een debat ten gronde over de toekomstige
functie en inhoud van een milieubeleidsplan. De SERV plant in het najaar 2011 een workshop rond het thema strategische beleidsplanning, waarop ideeën en ervaringen over beleidsdomeinen heen kunnen worden uitgewisseld.
Effectiviteit en efficiëntie van handhaving en inspecties (wordt uitgesteld)
De SERV heeft in 2010 naar aanleiding van een vraag van de VHRM aangekondigd advies
uit te zullen brengen met het oog op de versterking van de effectiviteit en efficiëntie van de
15
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milieuhandhaving en milieu-inspecties. De SERV zal deze vraag ruimer zal bekijken dan de
milieuhandhaving, maar de timing is afhankelijk van de ruimte die ingenomen wordt door
andere prioriteiten. Het thema wordt op de planning voor de eerste helft van 2012 geplaatst.
Opvolging belangrijke dossiers
Verder zal de SERV de onderstaande thema‟s waarover de SERV recent adviezen uitbracht
van nabij blijven opvolgen zodat tijdig kan worden beoordeeld of een initiatief vanuit de
SERV aangewezen is. In een aantal gevallen zal de SERV overigens om advies moeten
worden gevraagd naar aanleiding van de de concrete wijzigingen aan de regelgeving die
worden voorbereid. Het betreft:


het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid;



het beleidskader betere regelgeving met daarin o.a. de regelgevingsagenda 2.0, de
actieplannen administratieve vereenvoudiging en de uitvoering van het Interinstitutioneel Akkoord over RIA tussen de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement, de SERV
en de Strategische adviesraden (IIA-RIA).

VESOC-thema’s


Interne staatshervorming

8.2. Marktregulering, mededigingsbeleid en consumentenbeleid
Analyse reguleringsinstanties en economische toezichthouders
In opvolging van een intern SERV-rapport over marktregulering, de vroegere SERV-studie
over de waterprijs en het recente SERV-rapport over hernieuwbare energie, plant de SERV
in het najaar 2011 een analyse en advies over de structuur, taken en werking van reguleringsinstanties en economisch toezichthouders. De bedoeling is om vanuit een horizontaal
perspectief (“governance”) de werking van reguleringsinstanties te bekijken.

8.3. Energie
Rapport en evaluatie hernieuwbare energiebeleid
Speerpuntdossier, cf. supra
Slimme meters/slimme netten
Slimme netten zijn een essentieel onderdeel van het energiesysteem gelet op de integratie
van het groot aandeel hernieuwbare energie. De ombouw van de elektriciteitsnetten naar
slimme netten stelt niet enkel technische uitdagingen, maar omvat ook tal van sociale en
economische aspecten die belangrijk zijn, waaronder visieontwikkeling over de toekomstige
uitbouw, de organisatie en het beheer van de elektriciteitsnetten. De SERV heeft in de eerste
helft van 2011 een nota opgemaakt waarin de voornaamste aspecten van slimme netten
belicht worden. Na een consultatieronde zal de SERV op basis van deze nota in het najaar
zijn visie met betrekking tot slimme netten formuleren.
Energiebesparing in de industrie: benchmarking- en auditconvenant
Doordat het project rond het hernieuwbare energiebeleid meer tijd vergde dan voorzien,
werd dit initiatief uitgesteld tot in het najaar van 2011. In september 2011 zal binnen de
SERV een informatiesessie georganiseerd worden waar het Europese kader met betrekking
16
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tot het benchmarking- en auditconvenant en het European Energy Taxation Directive zal
toegelicht worden.
Adviesvragen
De SERV verwacht in de tweede helft van 2011 omtrent volgende thema‟s/initiatieven een
adviesvraag te ontvangen:










Besluit groene warmte (reeds ontvangen)
Instemmingsdecreet IRENA (reeds ontvangen)
Ruimtelijk beleidskader voor hernieuwbare energie
Wijzigingen groenestroomcertificatensysteem
Evaluatie van de Sociale Openbare Dienstverplichtingen en gratis kWh
Besluit minimumaandeel hernieuwbare energie en haalbaarheidsstudie EPB
Omzetting EPBD richtlijn
Actieplan bijna energieneutrale gebouwen
Herziening audit- en benchmarkconvenanten

VESOC-thema


Energiebeleid

8.4. Milieu
Watersector en waterbeleid
Met het oog op een correcte en transparante kostentoerekening in de watersector heeft de
VMM in 2010 een aantal studies laten uitvoeren. In eerste instantie zal een inventarisatie
gemaakt worden van de resultaten van deze studies en zullen indien nodig aanbevelingen
ter zake geformuleerd worden (cfr. intentie uit het WIP om voor grootverbruikers te streven
naar een “eengemaakte waterfactuur”). De SERV heeft al meermaals aangedrongen op een
maatschappelijk debat over een correcte en transparante kostentoerekening in de watersector. De SERV blijft bereid om een belangrijke rol op te nemen in de organisatie van dit maatschappelijk overleg.
Daarnaast is er de invulling van de sociale openbare dienstverplichtingen. Hiertoe werd een
eerste aanzet gegeven via de het algemeen waterverkoopreglement waarover SERV en Minaraad advies uitbrachten in 2010. Afstemming met energie is echter noodzakelijk. De
VREG is recent gestart met een evaluatie van de sociale openbare dienstverplichtingen op
vlak van energie. De SERV is betrokken bij deze evaluatie. Bedoeling is om dit globaal te
bekijken voor energie en water.
Tenslotte is er ook het aspect van regulering van de watersector. Ook hier is het de bedoeling om de regulering van watersector en energiesector samen te bekijken (cf. supra regulatoren).
Klimaatbeleid
Het Vlaams klimaatbeleid na 2012 voor de periode tot 2020 zal worden uitgestippeld in het
derde Vlaams klimaatbeleidsplan. Dat zal bestaan uit twee onderdelen: een migitatieplan en
een adaptatieplan. In een conceptnota van juni 2011 heeft de Vlaamse regering de aanpak
vastgelegd. In het najaar van 2011 zijn er onder de koepel van de Vlaamse klimaatconferentie een aantal stakeholderssessies gepland (over landbouw, transport, gebouwen, niet-ETS
industrie en energie en over adaptatie) en is overleg met het middenveld voorzien over o.a.
beleidsscenario‟s en maatregelpaketten. Dat moet tegen midden 2012 leiden tot een nieuw
17
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klimaatbeleidsplan. Op dat moment is ook een formeel advies van de SERV gepland. De
SERV zal evenwel ook actief participeren aan voorafgaandelijk maatschappelijk overleg en
zal vooraf zijn voorstellen voor de aanpak formuleren in reactie op de conceptnota.
Adviesvragen
Andere deelthema‟s zullen aan bod komen in het kader van de reguliere advisering, zo mogelijk proactief. Hierbij zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar samenwerking met de
SAR-Minaraad. De lijst van verwachte adviesvragen voor de tweede helft van 2011 is zeer
lang. In het licht van de overige geplande werkzaamheden zal de advisering door de SERV
over deze milieuthema’s zeer selectief gebeuren. Enkele dossiers die in de pijplijn zitten zijn
de volgende:

















Verzameldecreet leefmilieu en natuur (reeds ontvangen)
VLAREM-wijzigingen (reeds ontvangen)
VLAREM – geluid (reeds ontvangen)
Vlarea/VLAREMA (reeds ontvangen)
Habitatrichtlijn beschermingszones (reeds ontvangen)
herziening decreet milieubeleidsovereenkomsten
instemmingsdecreet betreffende samenwerkingsakkoord over REACH
nieuw NEC reductieprogramma
omzetting herziening richtlijn verhandelbare emissierechten,
omvorming van benchmark- en auditconvenanten tot klimaatconvenant
aanpassing decreet integraal waterbeleid (vereenvoudiging procedures, verlaging
planlast)
actualisatie omzettingscoëfficiënten afvalwaterheffingen (wellicht begin 2012)
uitwerking regulerende en financierende heffing (wellicht begin 2012)
actualisering regelgeving polders en wateringen
afstemming besluit „groenjobs‟ aan regelgeving lokale diensteneconomie
…
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9. Bijlagen 1: Geplande initiatieven van andere SERVgeledingen
Internationale werking
lopend
IAO project ZuidAfrikaanse havens
EU netwerk IMPART

OESO RCI

Samenwerking met
de Nederlandse SER
Regionale SER Europese Unie
Studiebezoek Ruhrgebied

e

e

1 helft 2011 op te
starten
Is opgestart,
manager is aangenomen
Peer review opleiding
en peer review in Munchen
startvergaderingen:
01/11. Sarajevo
03/11 Podgorica

2 helft 2011 op te
starten
Taakverdeling en
zicht op de planning

studiebezoek
03/11 Vlaanderen

Workshop(s)

Studiedag SER-SERV
Antwerpen 7 april 2010
Bezoek Franse SER
Nord-Pas-de-Calais.

Peer reviews in
Griekenland en in
Zweden
07/11 Studiebezoek
Slovenië

Van nabij op te volgen thema’s
Nieuwe IAO-projecten

India

Brazilië
Betrokkenheid bij de
eindconferentie

Nieuwe projecten voor
2012

Contacten met
andere SER‟s
09/11Dagelijks
Bestuur en RESOC
Antwerpen

Competentieteam
De prioriteit bij uitstek in 2011 is het vullen van Competent met ontwerpfiches van de beroepscompetentieprofielen door het SERV-Competentieteam, in samenwerking met experten
van de VDAB, en vervolgens het valideren ervan door de experten en validatoren van de
sociale partners.
Competent is immers van levensbelang om het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te ondersteunen, om input te geven aan de vernieuwde dienstverlening van de VDAB, om competentiegericht opleidingen –en personeelsbeleid te vergemakkelijken. In ieder geval, zullen de sociale partners Competent ook in de nieuwe Comptentieagenda willen gevaloriseerd zien.
In 2011 zal ook het onderzoeksproject VLAMT (trendanalyses van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) moeten uitmonden in een voorstel van experiment met een Vlaams platform voor trendanalyses van de arbeidsmarkt. Voor Competent
belangrijk omdat die analyses input moeten geven voor de actualisering van de inhoud. Het
SERV-Competentieteam zal het experiment van nabij opvolgen en zien hoe het voor Competent kan worden ingezet.
In 2011 willen we Competent ook internationaal verankeren, met name in het kader van de
EU-initiatieven over het gebruik van competenties.
Het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur is herzien, in het najaar zouden pilots starten voor een 10-tal beroepskwalificatiedossiers. Dit wordt opgevolgd vanuit het departement
WSE en vanuit daar ook geregeld terug gekoppeld naar de sociale partners.
Het extern onderzoek naar de succes- en faalfactoren van de ervaringsbewijzen is in 2010
uitgevoerd onder auspiciën van de SERV. De bevoegde minister heeft aangekondigd dat hij
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het beleid terzake wil herzien. De sociale partners zullen dan ook advies geven over het
nieuwe beleid inzake ervaringsbewijzen.
Stichting innovatie & arbeid
1. Onderzoeksagenda
 Er wordt gestart met de voorbereiding van de Werkbaarheidsmonitor metingen 2013
 De lopende projecten worden verder uitgevoerd
 De procedure wordt opgestart bij de sociale partners voor het selecteren en bepalen
van nieuwe eenmalige onderzoeksthema‟s die begin 2012 kunnen opgestart worden
2. Valorisatie-agenda
Binnen de IOA-screening
Rond volgende deelaspecten zijn themadossiers gepland:
- Innovatie in de brede betekenis
- In hoeverre verschillen Gazelle-ondernemingen van niet-gazelle ondernemingen
- Teamwerk
- Samenwerkingsverbanden
- Arbeidsorganisatie
- Competentiemanagement
- Beoordelen en belonen
- Kenmerken van de micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers)
- Methodologische nota
Binnen de Werkbaarheidsmonitor
Volgende publicaties op basis van de WBM zijn gepland:
- Bereidheid tot werken aan de pensioenleeftijd (loontrekkenden en zelfstandige
ondernemers)
- Arbeidstevredenheid zelfstandige ondernemers
Wat de toolbox Werkbaar Werk betreft:
- Inhoudelijke invulling module Motiveren en Leermogelijkheden
- Voorbereiding testfase
Wat de interactieve databank betreft:
- Afwerken procedure van uitbesteding en gunning van de opdracht
Binnen andere projecten
Transnationale ESF-project „Sociale Innovatie op organisatieniveau in Europese context”:
- Opmaken verslag van de tweede fase
- Voorbereiding derde fase indien ESF de resultaten van de tweede fase goedkeurt.
Commissie Diversiteit
1. Thema’s van advies/overleg
E= eigen initiatief; V= verwachte vraag
Gericht op beide kansengroepen
- Krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname (EAD) 2011 (V): tweede helft 2011
- Actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie (V): tweede helft 2011
- Vlaams Actieplan Bestrijding van de loopbaankloof M/V en kansengroepen (E/V):
tweede helft 2011 en eerste helft 2012
- Evaluatie diversiteitsplannen en structurele projecten: overleg loopt binnen en buiten
commissie Diversiteit
- Matrix ondersteunende maatregelen Vlaams doelgroepenbeleid en hervormingen in
de sociale economie: overleg loopt binnen en buiten commissie Diversiteit
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-

Gelijke kansen en diversiteit – plan 2012 van de Vlaamse overheid (V): tweede helft
2011

Gericht op personen van allochtone afkomst
- Taalbeleid in bedrijven (E): tweede helft 2011
- Actielijst allochtonen: advies 2 februari 2011
Gericht op personen met een arbeidshandicap
- Arbeidszorg: advies 14 maart 2011, rondetafel op 5 oktober 2011
- Actielijst arbeidshandicap: advies 18 mei 2011
- Doelstellingen en actieplannen Gelijke Kansen – handicap: lopend
2. Bijeenkomst Raad
- Er was een bijeenkomst van de commissie Diversiteit voorzien op maandag 30 mei
2011. Deze werd wegens onvoorziene omstandigheden afgelast.
3. Overleg met externen
- Er vond een Rondetafel ondernemerschap en personen van allochtone afkomst en
personen met een arbeidshandicap plaats op 18/02/2011.
- Er zal een EAD-dag plaatsvinden voor alle EAD-consulenten op 16 september 2011
(samenwerking Departement Werk en Sociale Economie en SERV).
4. Op te volgen thema’s
- Monitoring van personen van allochtone afkomst
- Monitoring van personen met een arbeidshandicap en invulling definitie
- Monitoring werkbaarheid bij kansengroepen
- Bijzondere ondersteunende maatregelen (BTOM‟s)
- Inactiviteitsvallen
- Supported employment
- Disability Management
- Decreet gelijke kansen en gelijke behandeling, de opgerichte meldpunten
- Arbeidsmigratie
- Beleid t.a.v. personen met een verstandelijke en psychische handicap
- Sociale overwegingen in overheidsopdrachten
- Arbeidskaarten en -vergunningen.
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10. Bijlage 2: Uitvoering werkprogramma 1e helft 2011
10.1. Overzicht
Overkoepelende thema’s
Werkgroep algemeen beleid-coördinatie
Eigen initiatieven
Afgerond

Lopend

Uitgesteld

Vergroening van de economie
Advies Steunpunten beleidsrelevant onderzoek I
Advies steunpunten beleidsrelevant onderzoek II

VESOC
Opgenomen
onderwerpen
met Vesocbehandeling
pm

Behandelde adviesvragen

Tweede advies Vlaams hervormingsprogramma EU 2020
Advies prioriteiten Pact 2020
e
Advies 2 programmadecreet begroting 2011

Cluster arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid
Werkgroep arbeidsmarktbeleid, werkgroep onderwijs en netwerk sectorconsulenten, werkgroep armoede, werkgroep social-profit
Eigen initiatieven
Afgerond

Lopend

Alternatieven jobkorting

Sectorconvenanten en
netwerken van sectorconsulenten.

Rol van de sociale partners
binnen onderwijs

Lopend, deels afgerond
(worden meegenomen in
debat vernieuwd loopbaan
en arbeidsmarktbeleid:
Stimuli opleidingen,
stelsel van de opleidingscheques

Uitgesteld
Hervorming tewerkstellingsmaatregelen
en uitbouw van
Vlaams doelgroepenbeleid

VESOC
Opgenomen
onderwerpen
met Vesocbehandeling
pm

Behandelde adviesvragen

Advies uitvoering decreet private arbeidsbemiddeling
Advies Mensen doen schitteren
Advies Zelfstandige ondernemers en werkbaarheid
Advies over het instemmingsdecreet IAO-verdrag maritieme arbeid
Advies vernieuwing deeltijds kunstonderwijs
Advies voorschoolse kinderopvang
Vlaams Jeugdbeleidsplan
Advies wijziging woonzorgdecreet
Advies meldingsplicht risicovolle medische praktijken
Advies onderwijs XXI
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loopbaanbegeleiding
werkloosheidsvallen
werkbaarheid
evaluatie WIP
samen op de bres 50+
competentieagenda 2010
werkplekleren.

Cluster economie en economisch omgevingsbeleid
Werkgroep economie, werkgroep innovatie, werkgroep ruimtelijk-economisch beleid / ruimtelijke ordening, werkgroep regionaal sociaaleconomisch beleid
Eigen initiatieven
Afgerond
Vergroening van de economie

Lopend
Doorgroei van ondernemingen

Uitgesteld
KMO‟s en de verlenging van het steunbaar innovatietraject
(IP)

VESOC
Opgenomen
onderwerpen
met Vesocbehandeling
pm

Samenwerking kenniscentra-bedrijfsleven
Analyse Regionale en
Nationale Rekeningen

Behandelde adviesvragen

Advies Single Market Act
Advies Preventief Bedrijfsbeleid
Advies decreet wapenhandel
Advies invulling ViA-doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen
Advies decreet economische ondersteuningsbeleid
Advies Procesnota ruimtelijke economie
Advies Ruimtelijke inplanting en groei van grootschalige detailhandel
Advies visienota en decreet brownfieldconvenanten

Cluster begroting en financiering
Werkgroep begroting en werkgroep fiscaliteit
Eigen initiatieven
Afgerond
Evaluatierapport over de
begroting 2011
Begrotingsadvies 2012

Lopend

Uitgesteld

VESOC
Opgenomen
onderwerpen
met Vesocbehandeling

Behandelde adviesvragen

geen
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Cluster Regulering en marktordening
Werkgroep overheid, werkgroep energie en milieu
Eigen initiatieven
Afgerond

Lopend

Advies wit- en groenboeken

(milieu)beleidsplanning

Rapport en evaluatie hernieuwbare energie
Advies kosten-batenanalyse
slimme meters

Advies hernieuwbare energie
Slimme netten

Advies watertoets

Uitgesteld
Analyse reguleringsinstanties en economische toezichthouders
Effectiviteit en efficientie van handhaving
en inspecties
Benchmark- en auditconvenanten

Watersector en waterbeleid

VESOC
Opgenomen
onderwerpen
met Vesocbehandeling
geen

Behandelde adviesvragen

Advies Strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en
administratieve vereenvoudiging 2009-2014
Advies Routeplanner Projectgedreven processen
Advies beroepsmogelijkheden milieuvergunningsdecreet
Advies integratiespoor milieueffect- en veiligheidsrapportage in
milieu- en stedenbouwkundige vergunning
Advies planlastendecreet
Advies rationeel energiegebruik (REG) - openbare dienstverplichtingen (ODV)
Advies ontwerp actieplan energie-efficiëntie 2008-2016
Advies wijziging energiedecreet - stuk 948 (2010-2011)
Advies evaluatie en aanpassing EPB-regelgeving
Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie
Advies omzetting EU-richtlijn derde Europese energiepakket
Advies machtiging oprichting Vlaams Energiebedrijf
Advies wijzigingsbesluit bodemsanering (Vlarebo)
Advies besluit diepe ondergrond
Advies Ontwerp actieprogramma nitraatrichtlijn 2011-2014
Advies sectorale afwijkingsaanvraag VLAREM emissie cyaanwaterstof
Advies wijziging besluit watertoets
Advies materialendecreet
Advies Nota risicobeheer
Advies beroepsmogelijkheden milieuvergunningsdecreet
Advies integratiespoor milieueffect- en veiligheidsrapportage in
milieu- en stedenbouwkundige vergunning
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10.2. Toelichting
Speerpuntdossiers
In het werkprogramma 2011 waren voor de eerste jaarhelft van 2011 enkele speerpuntdossiers opgenomen. Het gaat om de volgende belangrijke dossiers die passen binnen de kernthema‟s van de SERV en die op eigen initiatief worden uitgewerkt.


Alternatieven jobkorting. Afgerond. Op vraag van de minister van werk naar invulling van de structurele middelen die in 2012 worden vrijgemaakt voor activering van
de lage inkomensgroepen, werkte de SERV vier maatregelen uit en bezorgde die aan
de Vlaamse regering. Het betreft: doorstroom arbeidszorg en sociale economie, tr ajecten armoede, IBO en CIBO. De alternatieven voor de jobkorting zullen waar rel evant mee opgenomen worden in het kader van het debat inzake vernieuwd loopbaanen arbeidsmarktbeleid.



Doorgroei van ondernemingen. Lopend, cf. supra



Begrotingsadvies en evaluatierapport. Afgerond. In het begrotingsadvies van juli
2010 werd de grondslag gelegd voor het structureel begrotingsbeleid. In het begr otingsadvies van juli 2011 (over de begroting 2012) heeft de SERV een concreet voorstel gedaan van structurele begrotingsnormering voor de komende jaren van de legi slatuur en werden de budgettaire gevolgen ervan in kaart gebracht.



Evaluatie hernieuwbare energiebeleid. Afgerond. Een rapport van het SERVSecretariaat met een uitgebreide evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid werd
door het dagelijks bestuur van de SERV goedgekeurd op 6 april 2011. Het rapport
deed tevens dienst als insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten die
plaatsvonden in april en mei 2011.



Vergroening van de economie. Afgerond. Vanaf 2003 heeft de SERV tweejaarlijks
een Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen uitgebracht waarmee hij belangrijke sociaal-economische uitdagingen op de beleidsagenda plaatst. In de eerste helft van
2011 werd verder invulling gegeven aan het thema vergroening van de economie. Dit
gebeurde op basis van concrete cases, aangebracht door de sociale partners. Het
rapport “Groene transformatieprocessen in de Vlaamse economie. Terreinverkenning
en aanbevelingen” is intussen afgewerkt en wordt in september gepubliceerd.

Overkoepelende werking


Uitvoering Pact 2020. De studiedienst van de Vlaamse regering werd belast met de
uitwerking van een monitoringsysteem waarmee de uitvoering van de Pact 2020doelstellingen opgevolgd kan worden. Voor de sociale partners is het essentieel dat
zij niet enkel in kennis worden gesteld van de periodieke rapportering over de uitvo ering van de Pact 2020-afspraken, maar dat zij binnen het VESOC de voortgang van
het Pact 2020 kunnen bespreken. Verder heeft de SERV in een advies op vraag van
de Minister-president vijf thema‟s opgelijst die volgens de sociale partners voorrang
verdienen bij de uitvoering van het Pact 2020. 1) Innovatie; (2) Internationaal ondernemen; (3) Energiebeleid; (4) Werkgelegenheid en (5) Armoede. Bij elk van de prior iteiten stelt de SERV ook actielijnen voor. Een efficiënt werkende overheid vormt vo lgens de SERV de randvoorwaarde om de prioriteiten te realiseren. De SERV nodigde
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de Vlaamse Regering uit om binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
(VESOC) tot gedragen prioriteiten en acties te komen op weg naar de uitvoering van
het Pact 2020.


Vlaams hervormingsprogramma EU-2020. In het kader van de opmaak van het
Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020 formuleerde de SERV op vraag van de
Minister President twee adviezen: een in 2010 over de mogelijke invulling ervan en
een in 2011 over het ontwerpprogramma.



Evaluatie Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek. 2011 is het laatste erkenningsjaar van de tweede generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Met het
oog op het einde van deze generatie en op de verschillende toekomstperspectieven
betreffende beleidsrelevant onderzoek heeft de SERV op eigen initiatief twee adviezen uitgebracht: een advies over de organisatie van de wetenschappelijke beleidso ndersteuning en de rol van de derde generatie steunpunten voor beleidsrelevant o nderzoek daarbinnen en een advies met een voorstel van onderzoekslijnen die vanuit
sociaaleonomische invalshoek in een volgend middellange termijnprogramma bij pri oriteit moeten opgenomen/verdergezet worden.



Vergroening van de economie. Cf. supra: speerpuntdossier



Duurzame ontwikkeling. In 2010 adviseerde de SERV over de actualisatie van de
Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, in 2011 werd de verdere ontwikk eling en uitvoering van deze strategie nabij opgevolgd.



Europese dossiers. De SERV volgt in het kader van zijn thematische werking de
Europese agenda op.



Adviesvragen. De SERV behandelde in de eerste helft van 2011 drie adviesvragen
over beleidsdomeinoverschrijdende dossiers (zie tabellen supra).

Cluster arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid


Alternatieven jobkorting. Speerpuntdossier, cf. supra



Rol van de sociale partners binnen onderwijs. Naar aanleiding van het OESO rapport “Learning for jobs”, verschenen in het najaar van 2010, discussieerde de wer kgroep onderwijs over de rol van de sociale partners in het onderwijs. Deze gedacht ewisseling werd terug opgenomen in het jaarprogramma 2011 aangezien de resultaten
van het rapport op een conferentie werden voorgesteld. Daar kwam de rol van sociale
partners in onderwijs aan bod (met vertegenwoordiging van de SERV - voorzitter in
het plenair luik).



Sectorconvenanten en netwerken van sectorconsulenten. Zie toelichting bij planning tweede helft 2011.



Stimuli opleidingen, het stelsel van de opleidingscheques. In augustus 2010 werd
de regeling inzake de opleidingscheques tijdelijk aangepast. Op het informeel VESOC
in september 2010 werd de SERV gevraagd een voorstel uit te werken voor een def initieve oplossing inzake het stelsel van de opleidingscheques, zich hiervoor baserend
op het SERV-advies „Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleiding scheques‟ van 9 juni 2010. De SERV maakte in december 2010 een aantal bijkomende
vragen aan de minister over.



Loopbaanbegeleiding. In het kader van de uitvoering van het Werkgelegenheidsakkoord (WIP) werkte de SERV aan een blauwdruk voor de toekomstige organisati e van
26
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de loopbaanbegeleiding in Vlaanderen. Vooral de keuze voor aanbod- versus vraagfinanciering kwam hierbij aan bod. Om meer zicht te krijgen op de aspiraties van het
beleid, werden eind 2010 een aantal vragen overgemaakt aan de Vlaamse minister
van
Werk.
Inmiddels
werd
de
financiering
van
de
erkende
esfloopbaanbegeleidingsdiensten met een jaar verlengd.


Werkloosheidsvallen. De werkgroep Arbeidsmarkt werkte een nota uit waarin de
problematiek anno 2011 wordt geschetst en waarin wordt aangegeven welke zaken
op Vlaams niveau kunnen gebeuren. Het DB van 20 april ll. nam akte van deze nota.



Werkbaarheid. Werkbaarheid vormt een van de thema‟s van het Pact 2020. De m inister van Werk vroeg in de beleidsnota aan de sociale partners om een werkbaa rheidsakkoord af te sluiten en herhaalde die vraag in de beleidsbrief Werk 2011. Naar
aanleiding van een vraag van de Vlaamse minister president over de privé werkbalans van zelfstandige ondernemers, publiceerde de SERV in 2010 een globaal
advies over de werkbaarheid van zelfstandige ondernemers. Het dagelijks bestuur
koos in januari 2011 voor een gefaseerde aanpak met focus op een beperkt aantal
punten die Vlaamse bevoegdheid zijn en die een win-winsituatie creëren op vlak van
werkbaarheid en werkzaamheid.



Evaluatie WIP. De maatregelen van het WIP hebben betrekking op de periode 20102011. Binnen de werkgroep arbeidsmarkt gaven de sociale partners reeds een aanzet
tot evaluatie van de maatregelen van het WIP.



Samen op de bres 50+ (afspraken over uitbreiding). In het kader van Samen op de
bres 50+ werd in mei 2011 een toolbox en sensibiliseringscampagne „De juiste stoel‟
gelanceerd. Ook werd een code leeftijdsbewust selecteren en de uitwerking van het
kader voor verrijkt outplacement voorzien. De VDAB-aanpak werd sinds 1 april 2011
uitgebreid naar 55-jarigen. Mede afhankelijk van de resultaten van de indicatorenevaluatie en de VDAB-capaciteit, is er mogelijks een uitbreiding tot 58 jaar. Hierover worden verdere afspraken gemaakt eind 2011.



Competentieagenda 2010. De Competentieagenda 2010 liep eind 2010 af. De sociale partners waren vragende partij voor een nieuwe competentieagenda. Begin 2011
vroegen de sociale partners een grondige effectevaluatie van de CA 2010. Deze ev aluatie werd gepresenteerd op de VESOC-werkgroep van juli 2011.



Werkplekleren. Werkplekleren, waaronder stages, is binnen het domein onderwijs en
leven lang leren één van de belangrijkste thema‟s voor sociale partners. De wer kgroep Onderwijs wenst een aanbeveling uit te brengen die het begrip uitklaart alsook
een aantal voorstellen doet op vlak van (het bevorderen van) kwaliteit van werkplekl eren. In juni 2011 vond een ronde tafel gesprek plaats met deskundigen. De finalis ering van de aanbeveling is voorzien voor oktober 2010.



Hervorming tewerkstellingsmaatregelen en uitbouw van Vlaams doelgroepenbeleid. Dit thema stond reeds op het programma voor 2010 maar de ontwikkelingen op
federale niveau zorgden voor een onduidelijk kader.



Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014. (VAPA). Via het horizontaal
permanent armoede overleg wordt informatie vergaard over de actiefiches (stappe nplan, timing, budget, indicator, participatiewijze) bij de 194 doelstellingen van het
VAPA, alsook de implementatie ervan. Deze informatie werd teruggekoppeld naar de
SERV-werkgroep armoede.



Adviesvragen. De SERV behandelde in de eerste helft van 2011 tien adviesvragen
over arbeidsmarkt, onderwijs en sociaal beleid (zie tabellen supra).
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Cluster economie en economisch omgevingsbeleid


Doorgroei van ondernemingen. Lopend. Speerpuntdossier, cf. supra.



Samenwerking kenniscentra-bedrijfsleven. Lopend.



Analyse regionale en nationale rekeningen. De analyse van de regionale en nationale rekeningen gebeurt op periodieke basis en wordt ter beschikking van het publiek
gesteld via SERV-website.



Adviesvragen. De SERV behandelde in de eerste helft van 2011 tien adviesvragen
over economie, innovatie en ruimtelijke ordening.

Cluster Begroting en Financiering


Evaluatierapport begroting 2011. Speerpuntdossier, cf. supra.



Begrotingsadvies 2011. Speerpuntdossier, cf. supra.

Cluster regulering en marktordening


Advies groenboeken/witboeken. Naar aanleiding van de bespreking in het parlement van het groenboek interne staatshervorming, bleek er nood te zijn aan een du idelijkere afbakening van het doel, de inhoud en de te volgen werkwijze van “groenboeken”, “witboeken”, “conceptnota‟s” en “pre RIA‟s”. In de parlementaire commissie
werd expliciet de vraag gesteld of de SERV een vrijwillig advies zou kunnen geven
over het instrument groenboek/witboek, over de terminologie, de inhoud en betekenis
van groenboek/witboek, over de te zetten procedurele stappen en stappen inzake
consultatie... De SERV heeft zijn advies geformuleerd op 1 juni 2011 en toegelicht in
de bevoegde commissie op 14 juni 2011.



Rapport en evaluatie hernieuwbare energiebeleid. Speerpuntdossier, cf. supra



Advies slimme meters. De VREG heeft een kosten-batenanalyse over de eventuele
uitrol van slimme meters uitbesteed. De resultaten en conclusies van de studie wo rden in november 2011 verwacht. Gelet op de dringendheid van het onderwerp heeft
de SERV een advies op 1 juni 2011 geformuleerd met de visie en aandachtspunten
van de SERV.



Slimme netten. Lopend. De SERV heeft in de eerste helft van 2011 een nota opgemaakt waarin de voornaamste aspecten van slimme netten belicht worden. Na een
consultatieronde zal de SERV op basis van deze nota in het najaar zijn visie met b etrekking tot slimme netten formuleren.



(Milieu) beleidsplanning. In zijn advies over het Vlaams hervormingsprogramma EU
2020 deed de SERV een oproep tot bezinning en debat over de veelheid aan strat egische beleidsdomeinoverschrijdende beleidsplannen in Vlaanderen. Naar aanleiding
daarvan werd de SERV in mei 2011 uitgenodigd door het SG-forum voor een gedachtewisseling over dit thema. Verder brachten SERV en Minaraad een gezamenlijk a dvies uit over het minaplan 4. Daarin werd opgeroepen tot een debat ten gronde over
de toekomstige functie en inhoud van een milieubeleidsplan. SERV en Minaraad he bben in dat advies aangekondigd bereid te zijn om in dat debat – dat ook breder en
met name voor zowat alle beleidsplanning zou moeten worden gevoerd – een actieve
rol op te nemen. Naar aanleiding daarvan werd de SERV in juni 2011 uitgenodigd
door de directieraad van LNE en in augustus 2011 door het managemementcomité
van LNE voor een gedachtewisseling.



Watersector en waterbeleid. Uitgesteld. Het werkprogramma 2010 bevatte enkele
initiatieven met focus op sociaaleconomische aspecten van het waterbeleid. Het D a28
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gelijks Bestuur van de SERV besliste om prioriteit te geven aan het initiatief betre ffende hernieuwbare energie, waardoor deze initiatieven werden uitgesteld.


Benchmarking- en auditconvenant. Uitgesteld.



Analyse reguleringsinstanties en economische toezichthouders. Uitgesteld.



Effectiviteit en efficiëntie van handhaving en inspecties. Uitgesteld. De SERV
heeft in 2010 naar aanleiding van een vraag van de VHRM aangekondigd advies uit
te zullen brengen met het oog op de versterking van de effectiviteit en efficië ntie van
de milieuhandhaving en milieu-inspecties. De SERV zal deze vraag ruimer zal bekijken dan de milieuhandhaving, maar de timing is afhankelijk van de ruimte die ing enomen wordt door andere prioriteiten. In de eerste helft van 2011 werd in het kader
van de VHRM een evenement voorbereid rond het gebruik van risico-analyse bij de
„targeting‟ van inspecties. Het thema wordt op de planning voor de eerste helft van
2012 geplaatst.



Adviesvragen. De SERV behandelde in de eerste helft van 2011 21 adviesvragen
over werking overheid, energie en milieu (zie tabellen supra).

VESOC
VESOC-werkgroep
Bijeenkomst 11/02/2011 VESOC werkgroep





Kinderopvang
Decreet Leren & Werken : financiering
Evaluatie WIP & Herstel het vertrouwen
Varia :
Vraag decreet maatwerken, Problematiek arbeidsgeneeskundig onderzoek voor deeltijds lerenden, Inactiviteitsvallen, Single Market Act initiatief,
Cohesiebeleid, VIA Ronde Tafel de lerende Vlaming & actief ouder worden, Tas kforce 50+

Bijeenkomst 29/03/2011 VESOC werkgroep







Voortgangsrapport 2010 – VAPA 2010-2014
Vlaams Hervormingsprogramma – EU 2020
Evaluatie WIP & nota „Herstel het vertrouwen‟
WEP+
Excellente Centra
Varia: EAD convenant evaluatie, Inspectieverslagen Adviescommissie Uitzendkantoren

Bijeenkomst 29/04/2011 VESOC-werkgroep








„Werk maken van werk in de zorgsector‟
Excellente Centra
Herstructurering ondersteuningsstructuur
RTC Netwerken en RTC-Beheersovereenkomsten
Cijfers voltijds engagement Leren & Werken
Witboek Interne Staatshervorming
Varia :
Beleidssteunpunten, Preventief bedrijfsbeleid.

Bijeenkomst 17/06/2011 VESOC werkgroep




Preventief bedrijfsbeleid
Sectorconvenants
Steunpunten
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Tweejaarlijks verslag Armoede
Varia : Witboek Interne Staatshervorming; Witboek Industrieel Beleid

Bijeenkomst 06/07/2011 VESOC werkgroep








Evaluatie Competentieagenda
Excellente centra
Decreet Lokale Diensteneconomie
Decreet maatwerk
Discriminatiebestrijding
Timing diversiteitsbeleid & structurele EAD-projecten
Varia

VESOC-informeel
Bijeenkomst 14/01/2011 VESOC-informeel




Uitbreiding systematische aanpak 50+ : bespreking advies sociale partners
Afschaffing jobkorting : bespreking aanpak alternatieven
Varia: Competentie-agenda : verdere aanpak; Nieuw Industrieel Beleid : stand van
zaken; Away day VIA en Pact 2020 : voorstel; Protocol informatie-uitwisseling
SERV/Vlaamse regering; Evaluatie steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek;
SERV-adviezen; Formeel VESOC

Bijeenkomst 10/06/2011 VESOC Informeel






Nieuw Industrieel Beleid – bespreking Witboek
Bespreking alternatieven Jobkorting
Regularisatie resterende DAC – mondelinge toelichting voorstel
VIA/Pact 2020 – opvolging en stand van zaken
Varia.

Bijeenkomst 16/09/2011 VESOC Informeel




VIA, bespreking verdere aanpak
Loopbaanakkoord, bespreking aanpak en timing
Nieuw industrieel beleid, toelicht stand van zaken

VESOC-formeel
Bijeenkomst 29/03/2011 VESOC Formeel










Goedkeuring van de besluiten van de bijeenkomst d.d. 18 december 2009
Akkoord uitbreiding sluitende aanpak 50+
Excellente centra
Protocol informatieuitwisseling tussen SERV en Vlaamse regering
VAPA
Nieuw Industrieel Beleid – stand van zaken
Stand van zaken monitoring Pact 2020 en ViA
EU2020 – stand van zaken
Varia

Internationale werking


Het IAO- project “ Promotion of Decent Work in the South African Transport Sector
werd opgestart. Op het niveau van de SERV was er een overleg met de voorzitter van
de Vlaamse Havencommissie waarbij bevestigd werd dat de SERV en VHC samen
zullen werken in dit project en het SERV-secretariaat een coördinerende rol zal op30
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nemen. In juni 2011 werd in Durban een algemene manager aangeworven die de le iding heeft over het team dat het project moet implementeren. In juli zijn er verder b esprekingen de ere-consul en vertegenwoordiger van APEC in zuidelijk Afrika. Tijdens
deze ontmoeting zullen praktische taakafspraken worden gemaakt.


Op 21 maart werd op de hoofdzetel van de Internationale Arbeidsorganisatie in G enève de nieuwe overeenkomst tussen IAO en de Vlaamse regering over het Vlaamse
Trustfonds plechtig ondertekend door de Vlaamse Minister-president en de directeur
van de IAO. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van het dagelijks bestuur
van de SERV en Minister Muyters die vooraf konden deelnemen aan de “g overning
body” van maart.



In het kader van het IMPART netwerk nam het SERV-Secretariaat deel aan een opleidingssessie tot peer review. Een lid van het SERV-Secretariaat was in mei 2011
één van de peer reviewers in een ESF-project in Munchen. In het najaar zullen drie
Vlaamse peer reviewers participeren aan een peer review in Zweden en in Grieke nland



De twee projecten gefinancierd door Vlaanderen in het OESO-programma RCI (Regional Competitive Initiative) in Bosnië-Herzegovina en in Montenegro zijn opgestart.
De SERV was betrokken bij de startvergaderingen. Omdat de projecten er niet in
slaagden sociaal-economische raden te betrekken blijft de medewerking hiertoe beperkt. VOKA en UNIZO zijn wel partners in dit project dat focust op economische i nnovaties in clusters en in KMO‟s.



Op 7 april is de tweejaarlijkse studiedag SER-SERV doorgegaan in Antwerpen. Bijna
200 mensen namen deel en de evaluatie door de beide raden was positief.



Op 27 juni kwam de CESER Nord Pas-de-Calais op bezoek. De ontmoeting werd afgesloten met de voornemen om een systematischer informatie-uitwisseling tot stand
te brengen.

Competentieteam
 Competent
Op het dagelijks bestuur van 07/09/2011 is beslist om einde 2011 een eerste release van
Competent te publiceren. Deze release zal bestaan uit alle Competentfiches die door sectoren zijn gevalideerd en alle Competentfiches die het interne werkproces van de SERV hebben doorlopen, nl. ingevuld zijn op basis van de gevalideerde, door het UDB goedgekeurde,
bronnen; de interne kwaliteitscontrole hebben doorlopen en feedback hebben gekregen van
de VDAB.
Er zal nog dit najaar een studiedag worden georganiseerd voor de sectoren over Competent
en die eerste release.
De derde, voor dit jaar laatste oproep aan de interprofessionele partners om experten en
validatoren te leveren voor het beoordelings-en valideringsproces in het systeem, is begin
september verstuurd. De SERV-partners hebben 1 maand de tijd om te reageren.
Alle experten en validatoren krijgen nog max. 2 uitnodigingen voor een doetraining.
In het licht van die eerste release krijgen alle experten in het systeem nog max. 1 maand
voor een reactie op een eerste ontwerp en max. 2 weken voor een reactie op een tweede
ontwerp van een Competentfiche. De validatoren krijgen max. 2 weken om te reageren.
Worden die termijnen niet gerespecteerd, zal de fiche toch worden gepubliceerd.
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Op de stuurgroep Competent van 07/09/2011 zijn de cases voorgesteld die de VDAB zal
ontwikkelen over automatische matching op basis van Competent en die zullen dienen voor
de communcatie over Competent.
 VLAMT
Het VLAMT-project start de pilot bij de voedingssector. Het onderzoek werd uitbesteed, het
eindrapport moet opgeleverd zijn half januari 2012. Het Competentieteam is vertegenwoordigd in de expertengroep.
 Kwalificatiestructuur
Op de werkgroep onderwijs van 06/07/2011 heeft de administratie WSE de stand van zaken
m.b.t. de pilots meegedeeld. De werkgroep heeft gevraagd inzage te krijgen van de uitbesteding van de methodiek voor inschaling. Begin september was die uitbesteding nog niet gebeurd.
Stichting innovatie & arbeid
1. Onderzoeksagenda
De onderzoeksagenda van de Stichting Innovatie & Arbeid bestaat uit twee types projecten.
Er zijn twee centrale onderzoeksassen, opgebouwd rond de „recurrente‟ projecten: de 3jaarlijkse TOA/IOA-screening en de driejaarlijkse metingen van de Werkbaarheidsmonitor
Loontrekkenden en Zelfstandige Ondernemers. Daarnaast zijn er eenmalige projecten in de
sfeer van „organisatie- en bedrijfsorganisatorische innovaties‟ en van „kwaliteit van de arbeid‟.
Recurrente projecten
De Innovatie-Organisatie-Arbeid screening (IOA)
 Sinds 1998 wordt een 3-jaarlijkse telefonische enquête georganiseerd bij een representatief staal van ondernemingen en organisaties in Vlaanderen (2.200 eenheden in
2010). In die screening wordt gepeild naar de kennis over en het toepassen van
(nieuwe) vormen van arbeids- en bedrijfsorganisatie, van nieuwe managementconcepten, en naar de innovatiegerichtheid.
 Sinds de versie van 2001 (en nadien 2004, 2007, 2011,…) is de populatie de hele
Vlaamse economie en social profit (alle bedrijven en organisaties met minstens 1
werknemer).
 De korte duurtijd van de enquëte (+/- 20 minuten) zorgt bij elke versie voor een hoge
respons.
 De IOA-screening (voorheen TOA-screening) geeft een helikopterbeeld van de belangrijke trends in organisatorische ontwikkelingen in de Vlaamse economie. Spec ifieke resultaten ervan worden als indicator gebruikt voor bepaalde sub-doelstellingen
van het Pact van Vilvoorde en nu het Pact 2020 (zoals de Indicator Competentiegerichte Onderneming; en de indicator over de mate van productvernieuwing).
 In de loop van 2010 werd de TOA-vragenlijst grondig geëvalueerd en waar nodig
aangepast en geactualiseerd, onder meer op basis van de MEADOW-richtlijnen1. Dit
heeft geleid tot een herwerkte vragenlijst: de IOA-screening. Sommige vergelijkingspunten met de vorige edities blijven behouden, andere zijn zodanig aangepast dat de
meting 2011 als een nieuw startpunt dient.

1

MEADOW staat voor: Measuring the Dynamics of Organisation and Work. Het project werd gefinancierd binnen
het Zesde Kaderprogramma van de Europese Commissie (DG Research) en werd afgerond begin 2010. De
Meadow richtlijnen bevatten zeer uitvoerige en gedetailleerde methodologische en inhoudelijke suggesties
m.b.t. het enquêteren van o.a. bedrijfsleiders/HR-verantwoordelijken. Zie http://meadow-project.eu
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De meting 2011 is doorgegaan in februari 2011. In totaal werden 2.250 volledige interviews afgenomen, wat een respons van 57% betekent.
De eerste onderzoeksresultaten werden verwerkt in een thematisch dossier:
“IOA 2011: indicatoren voor het Pact 2020: ICO 2020 en product- en dienstinnovatiecijfer”.
De ICO 2020 scoort 37,6%. Het product- en diensteninnovatiecijfer scoorde in 2011
op 10,9% (tegenover 16,8% in 2007).

De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor
 De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een instrument om de kwaliteit van arbe id of de
werkbaarheid in Vlaanderen te meten en op te volgen. Vier facetten worden in kaart
gebracht: psychische vermoeidheid (stress), welbevinden in het werk (motivatie),
leermogelijkheden op het werk, en de werk-privé-balans. Ook zes potentiële risicofactoren in het werk worden in kaart gebracht: werkdruk, emotionele belasting, belaste nde arbeidsomstandigheden, de mate van autonomie of taakvariatie en de mate van
ondersteuning door de directe leiding.
 De Vlaamse werkbaarheidsmonitor werd ontwikkeld op vraag van de sociale partners
en de Vlaamse regering in het kader van de engagementen die in het Pact van Vi lvoorde en nu in het Pact 2020 werden genomen inzake het verhogen van de wer kzaamheid- en werkbaarheidsgraad.
 De eerste meting bij loontrekkenden (steekproef van 20.000 personen, respons
60,6%) werd uitgevoerd in 2004, en ze wordt elke drie jaar herhaald. Deze metingen
zijn ook voorzien in het Pact 2020.
 Sinds 2007 bestaan er twee versies van de werkbaarheidsmonitor: één voor loontre kkenden (steekproef van 20.000 eenheden), en één voor zelfstandige ondernemers
(steekproef van 6.000 eenheden).
 De onderzoeksresultaten worden verwerkt in tal van Informatiedossiers, focussen en
technische nota‟s en in “Trendbrochures”. Alle publicaties zijn gratis te downloa den
van de SERV-website.
 De databanken van de werkbaarheidsmonitor worden, via een eenvoudig protocol,
gratis ter beschikking gesteld van andere onderzoekers buiten de SERV voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 In 2011 gebeurden verdere analyses op basis van de metingen die in het voorjaar
2010 werden uitgevoerd.
Voor loontrekkenden bedraagt de werkbaarheidsgraad in 2010 54,3%. Dit is geen
significante wijziging ten opzichte van de 54,1% uit 2007, het significante verschil met
de 52,3% uit 2004 blijft behouden. Voor de individuele werkbaarheidsindicatoren is er
een significante verbetering voor welbevinden in het werk (83,4% niet problematisch
in 2010 tegenover 81,3 % in 2004 en 81,9% in 2007); voor leermogelijkheden (81,8%
niet problematisch in 2010 tegenover 77,4% in 2004 en 80,1% in 2007); en tenslotte
voor werk-privé-balans (89,4% niet problematisch in 2010 tegenover 88,2% in 2004).
Bij de risico-indicatoren blijft een problematische werkdruk (30,9% in 2010) het belangrijkste knelpunt.
De werkbaarheidsgraad voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is tussen 2007
en 2010 stabiel gebleven op 48%. In 2010 tekent zich ook een identiek werkbaarheidsbeeld af. Enerzijds zien we een zeer grote groep die gemotiveerd aan de slag is
en veel leerkansen ervaart. Anderzijds zien we ook dat heel veel zelfstandige ondernemers met werkstress kampen en het moeilijk hebben om het werk met het privéleven in balans te brengen. Volgende dossiers werden in de eerste helft van 2011 gepubliceerd:
- Ongewenst gedrag (technische nota & focus)
- Wat maakt werk werkbaar voor loontrekkenden
- Wat maakt werk werkbaar voor zelfstandige ondernemers
- 12 sectordossiers voor loontrekkenden (plus technische nota)
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3 sectordossiers zelfstandige ondernemers (plus technische nota)
6 beroependossiers loontrekkenden (plus technische nota en focus)

Er is bij de sociale partners vraag naar het concretiseren van hoe op sectoraal of organisatieniveau aan de slag kan gegaan worden met (deelaspecten van) werkbaar werk. Bij
de Stichting loopt een project om een werkbaarheids-begeleidingspakket, een „Toolkit
Werkbaar Werk‟ uit te werken die de sociale partners moet ondersteunen in het bereiken
van de specifieke werkbaarheidsdoelstellingen die in het Pact 2020 zijn gedefinieerd. Het
volstaat inderdaad niet om de werkbaarheid regelmatig te monitoren, er zullen ook concrete initiatieven op sectoraal of ondernemingsniveau moeten uitgetekend worden. Dit
begeleidingspakket wil vooral mogelijke oplossingspistes benadrukken. Deze „toolkit‟
moet het abstracte concept van werkbaarheid opnieuw vertalen naar de concrete realiteit, en moet bestaande tools en inzichten meegeven die sectoren / organisaties kunnen
helpen om werk te maken van (deelaspecten van) werkbaar werk. Er wordt hiervoor een
nieuwe portaalsite ontwikkeld.
Dit project wordt mee gefinancierd door het ESF. Via deze ESF-steun zal ook een gedeelte van de databanken Werkbaarheid Loontrekkenden en Werkbaarheid Zelfstandige
Ondernemers interactief gemaakt worden.
In de eerste jaarhelft van 2011 werd naast de ontwikkeling van het globale concept, gewerkt aan de module „Motiveren en Leermogelijkheden‟.

Eenmalige onderzoeksprojecten
In de loop van de eerste jaarhelft 2011 werden drie eenmalige projecten afgerond en werd
één project opgestart.


Hoe krijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet vorm binnen ondernemingen/organisaties, en welke impact heeft dit op de inte rne bedrijfs- en arbeidsorganisatie? De resultaten van dit project, gebaseerd op een
(internationale) literatuurstudie en 14 uitgebreide cases, werden in december 2010
gerapporteerd in een informatiedossier: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Duurzaam zaken doen duurt het langst”.
Op 16 juni 2011 werd op basis van de rapportering en de daarvan afgeleide denkoefening „Elementen voor een mogelijke MVO-indicator‟, een workshop georganiseerd
“MVO en monitoring”. Zowel de monitoring binnen het bedrijfsleven zelf, als de mon itoring vanuit de overheid werden er door een beperkt publiek van experten en sociale
partners bediscussieerd.



Hoe krijgt het concept van Sociale Innovatie concreet vorm binnen ondernemingen/organisaties, en welke impact heeft dit op de interne bedrijfs- en arbeidsorganisatie?
In een informatiedossier wordt naast een beknopte literatuurstudie, uitvoerig verslag gebracht van 10 gevalstudies: “Sociale Innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk – 10 praktijkvoorbeelden”.
De Stichting Innovatie & Arbeid is tevens „trekker‟ van een ESF-Transnationaal project
„Sociale Innovatie op organisatieniveau in Europese context‟. In dit project wordt gezocht
naar bestaande instrumenten, technieken, wijzen van aanpak van hoe sociale innovatie
in het buitenland bespreekbaar en geïmplementeerd kan worden. Focus is gericht op
Nederland (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie), Finland (TYKES-programma)
en Duitsland (Koöperationsstelle NRW). De geselecteerde methoden zullen vertaald
worden naar de context van de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit project gebeurt in samenwerking met de Competentiepool Flanders Synergy.
In mei 2011 werden een internationale peer-review en conferentie georganiseerd met de
programmaverantwoordelijken van TYKES, UKWON, NCSI, het Duitse programma Innovative Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen, de Arbeitskammer Ober Österreich AOÖ,
en de Europese Commissie DG RTD.
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In het project Samenwerking tussen kenniscentra en ondernemingen, werd een inventaris opgemaakt van knelpunten die de samenwerking tussen kenniscentra en (kleine) ondernemingen verhinderen, én van de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.
Naast uitgebreide interviews met verantwoordelijken van de kenniscentra (universiteiten,
hogescholen, Strategische Onderzoekscentra, Collectieve en sectorale onderzoekscentra), werden ook interviews georganiseerd in bedrijven.
De resultaten zijn gerapporteerd in een informatiedossier: “Samenwerking bij technologische innovatie. Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra”.



In het project Geweld door derden op personeel dat werd opgestart in de eerste jaarhelft
van 2011 ligt de focus op specifieke „contact-beroepen‟ waar risico op geweld niet inherent deel uitmaakt van de taak-context (zoals geldtransport, bewakingsopdrachten, enz.).
Via gevalstudies zal nagegaan worden hoe ondernemingen zowel preventief als curatief
omspringen met dit fenomeen.

2. De Valorisatie-agenda: realisaties eerste helft 2011
Het valoriseren van de resultaten van projecten en activiteiten van de Stichting Innovatie &
Arbeid richt zich in eerste instantie naar de sociale partners. Maar ook het Vlaamse Beleid
en heel wat andere diverse actoren maken gebruik van het onderzoeksmateriaal.
Valorisatie naar de Vlaamse Sociale partners
 Vanuit de Stichting werd in de eerste helft van 2011 input gegeven naar specifieke
SERV-werkgroepen, ter stoffering van de overleg- en adviesfunctie van de SERV, bijvoorbeeld:
- Input in de SERV-WG-AMB (Arbeidsmarktbeleid), m.b.t. ontwerp advies werkbaarheid en ondernemerschap; zowel vanuit project Werkbaarheid Zelfstandige Ondernemers, als uit project Toolkit Werkbaar Werk;
- Input in de SERV-WG-Coördinatie en Economie: input vanuit project Samenwerking
Kenniscentra en Ondernemingen;
- Input in de SERV-WG-Innovatie m.b.t. SERV-advies “Innovatiecentrum Vlaanderen”


Er zijn de klassieke valorisatie-initiatieven naar diverse geledingen van de sociale partners:
- Een eerste valorisatievorm is het rapporteren van de onderzoeksresultaten. Dit gebeurt via Informatiedossiers (uitvoerige rapportering) en beknopte, laagdrempelige
Brochures. Maandelijks verschijnt er een elektronische Focus. Ook in SERV-Bericht
wordt systematisch verslag uitgebracht over projecten en resultaten. In de eerste
jaarhelft van 2011 werden publicaties verspreid in het kader van:
° de werkbaarheidsmonitor
° de IOA-screening
° het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
° het project Sociale Innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk
° het project Samenwerking tussen ondernemingen en kenniscentra m.b.t. technologische innovatie
- Er werd door de medewerkers van de Stichting aan een 80-tal vormingsinitiatieven
meegewerkt, zowel op initiatief van vakbonden als van management- en bedrijfskringen. Focus lag daarbij vooral op de thema‟s werkbaarheid, competentiemanagement,
teamwerk.
- Tenslotte werden studiedagen of seminaries georganiseerd m.b.t. MVO en in het kader van het Transnationale ESF-project Sociale innovatie op organisatieniveau in Europese context.
35

SERV_WP_20110907_actualWP2011_

Valorisatie naar het Vlaamse Beleid
 Resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor en van de IOA-screening werden
door het beleid benut op specifieke doelstellingen van het Pact 2020 te monitoren. Voor
de werkbaarheidsmonitor gaat het over de doelstellingen 10.1-10.2-10.3-10.4.1 en
10.4.2. Voor de ICO-screening gaat het om doelstellingen 4.2 (innovatiecijfer), en 11.4
(ICO of Indicator Competentiegerichte Onderneming).
 De studiedienst van de Vlaamse Regering en de Administratie WSE stellen regelmatig
vragen m.b.t. projectresultaten van de Stichting.
 De Stichting coördineert binnen de SERV de lezing van die ESF-oproepen die tot haar
inhoudelijke werkdomein behoren.
Overige valorisatie-initiatieven
 Het academische of onderzoeksmilieu in Vlaanderen kan via een eenvoudig protocol
gratis beschikken over de databanken van de Werkbaarheidsmonitor. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
 De Stichting heeft in de loop der jaren een uitgebreid Europees netwerk uitgebouwd met
gelijkaardige organisaties (cfr. het voormalige WORK-in-NET). Deze contacten dienen
ook als benchmark voor de werking van de Stichting Innovatie & Arbeid.
Commissie Diversiteit






Actielijst allochtonen: advies 2 februari 2011.
Er vond een Rondetafel ondernemerschap en personen van allochtone afkomst en
personen met een arbeidshandicap plaats op 18 februari 2011.
Arbeidszorg: advies 14 maart 2011.
Actielijst arbeidshandicap: advies 18 mei 2011.
Er was een bijeenkomst van de commissie Diversiteit voorzien op 30 mei 2011. Deze
werd wegens onvoorziene omstandigheden afgelast.
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