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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20210708_Werkgelegenheidsconferentie 8 juli 2021 

nmorsink@serv.be   

Interfederale werkgelegenheidsconferentie 

Mevrouw de viceminister-president 

 

In het federaal regeerakkoord nam de federale regering het engagement om met het oog op de 

gedeelde doelstelling van de 80% werkzaamheidsgraad samen met de deelstaten en sociale 

partners jaarlijks een werkgelegenheidsconferentie te organiseren om concrete actieplannen te 

organiseren uit te werken en te evalueren. De Vlaamse sociale partners vinden het belangrijk dat 

er omtrent een dergelijk belangrijk thema een interfederale conferentie wordt georganiseerd waar 

de regio’s en de regionale sociale partners bij worden betrokken.  

De Vlaamse sociale partners vinden het goed dat de Vlaamse Regering deze conferentie 

voorbereidt en gaan hierover graag op basis van Alle Hens aan Dek in overleg.  

De Vlaamse sociale partners kunnen de nota binnen dit korte tijdsbestek niet in detail adviseren 

en beperken zich hier tot de hefbomen, met andere woorden de vragen van de Vlaamse Regering 

aan de federale regering. De Vlaamse sociale partners kunnen zich vinden in de volgende 

elementen: 

 (3) “Vlaanderen kan zelf beslissen over de toekenning van vrijstellingen van beschikbaarheid 

voor werkzoekenden in het kader van studie, opleiding of stage en dit zowel wat invulling 

van het aantal uren, de toelating als de modaliteiten van de opleidingen waarvoor vrijstelling 

wordt aangevraagd. Hierdoor kan de aansluiting bij de arbeidsmarkt en de 

bemiddelingspraktijk in Vlaanderen versterkt worden.” 

 In de volgende twee punten over werkbaar werk kunnen de sociale partners zich vinden, 

maar ze plaatsen nog enig voorbehoud bij de uitwerking: 

• Aligneren van de Vlaamse en federale werkbaarheidsstrategie  bijv. sterkere 

betrokkenheid en advies van Vlaanderen bij federale werkbaarheidsinitiatieven. 

• Aligneren van de Vlaamse en federale werkbaarheidsplannen naar burgers en 

ondernemingen toe. De federale diensten zouden o.a. informatie die beschikbaar is in 

Vlaanderen over werkbaar (tele)werken mee beschikbaar kunnen maken bij de 

ondernemingen. Zo kunnen bijvoorbeeld de werkbaarheidscheques naar voren worden 

geschoven als instrument om in te zetten op werkbaar werk voor ervaren werknemers. 
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 De punten over werken lonend maken. 

• (7) duidelijkheid over de maatregelen die voor de jobbonus relevant kunnen zijn zodat 

Vlaanderen maximaal rekening kan houden met de kennis van vandaag over het 

federale kader. 

• (8) Om in onderling overleg simulatietools uit te werken om de financiële impact van 

werk op de uitkering correct en klantvriendelijk in kaart brengen, bijv. voor personen met 

een arbeidshandicap en (langdurig) zieken. 

 Wat betreft het hoofdstuk inzetten op brede activering kunnen de sociale partners zich vinden 

in de onderdelen: 

• (9) Het verder uitbouwen van de bewegingsruimte en mogelijkheden om de dataregie, 

oa het versneld uitbouwen van benodigde datastromen en de uitwisseling van gegevens 

ter ondersteuning van het Vlaams arbeidsmarktbeleid. 

• (11) Het verder toewerken naar nieuwe samenwerkingsakkoorden (en uitbreiding van 

de bestaande samenwerkingsakkoorden) met federale instanties, oa met RIZIV, Fedris, 

DG Han en VDAB om de activeringsaanpak concreet vorm te geven. 

 Voor de punten 13-16  rond re-integratie verwijzen de sociale partners naar de nuances en 

aanvullingen uit advies ten opzichte van de formulering in de conceptnota. 

 Voor de punten 19-22 rond herstructurering verwijzen de sociale partners naar het advies op 

de visienota activerend herstructureringsbeleid. 

De conceptnota als geheel kunnen de sociale partners niet unaniem onderschrijven. De sociale 

partners geven een verschillende appreciatie aan verschillende elementen in de nota.  

De Vlaamse sociale partners zetten hun onderling overleg hieromtrent de komende periode 

verder ter voorbereiding van de Interfederale Werkgelegenheidsconferentie 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


