
Welke dossiers liggen in 2022 op de tafel
van het Vlaams sociaal overleg?

We geven een kort overzicht van het
uitgebreide werkprogramma van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
(SERV) met de projecten en activiteiten die
de SERV in de loop van 2022 zal uitwerken.
Vijf thema's staan centraal (zie hier-
naast).

Meer info: www.serv.be

WERKPROGRAMMA SERV

Uitgangspunten,
projecten en activiteiten

KRAPTE OP ARBEIDSMARKT

WEGWERKEN EN LEERCULTUUR

BEVORDEREN

AANPAK EN GEVOLGEN

CORONACRISIS MONITOREN EN

RELANCE ONDERSTEUNEN

KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE

VERSTERKEN EN VERSNELLEN

BESTUURLIJKE KWALITEIT EN

GEZONDE FINANCIËN REALISEREN

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE

OVER GROTE UITDAGINGEN MEE

VOORBEREIDEN EN ORGANISEREN

https://www.serv.be/
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arbeidsmarkt, de economische en sociale relance en deklimaatuitdaging. De SERV zal zoals

gebruikelijk adviesvragen van de bevoegde ministers, de Vlaamse Regering of het Vlaams

Parlement behandelen en de beleidsontwikkelingen opvolgen. 

De sociale partners vinden het erg belangrijk dat zij mee de agenda zetten, wegen op het

maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, impact hebben en proactief worden

betrokken bij de uittekening van het beleid en de regelgeving en bij de bijsturingen in het beleid. 

Dit werkprogramma met klemtoon op eigen initiatieven en onderzoek, gericht op sociaal-

economisch belangrijke actuele en toekomstgerichte thema’s moet dat mee verzekeren. Ook het

VESOC-overleg moet daartoe bijdragen en leiden tot VESOC-akkoorden. De inhoudelijke agenda

voor VESOC en voor de VESOC-werkgroep worden in overleg met de Vlaamse Regering

vastgelegd.

De SERV treedt hierover bovendien nog in dialoog met de Vlaamse Regering en het Vlaams

Parlement om de afstemming met en impact op de beleidsagenda te maximaliseren. In het

bijzonder blijft de workload op het vlak van adviesvragen vanuit de Vlaamse Regering aan de

SERV op dit moment nog onduidelijk. In elk geval is het derde jaar van de legislatuur traditioneel

een druk werkjaar op het vlak van adviesvragen. De SERV zal dan ook selectief (moeten) zijn om

de focus te leggen op adviezen die ertoe doen.

Intro
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Het zijn in 2022 nog steeds in moeilijke, turbulente tijden.

Daarom wil de SERV nog meer dan anders flexibel zijn in

zijn programmatie en kort op de bal spelen in deze

onzekere omstandigheden. Dit werkprogramma is dus

een leidraad voor 2022. Er kunnen onderwerpen bij-

komen of wegvallen in het werkprogramma

wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. 

Het inhoudelijk kader voor dit werkprogramma

vormen enerzijds het relanceplan van de Vlaamse

Regering en de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT’s)

en anderzijds de eigen SERV-prioriteiten voor de krapte op de 
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De krapte op de arbeidsmarkt is vandaag

steeds sterker voelbaar. Ze speelde reeds

voor de coronacrisis en wordt nog versterkt

door de COVID-19-crisis. Deze problematiek

heeft alle aandacht van de sociale partners,

samen met de ambitie om de doelstelling

van 80% werkzaamheidsgraad in

Vlaanderen te bereiken en om dynamische,

duurzame loopbanen en een inclusieve

arbeidsmarkt te creëren. Activering,

opleiding, werkbaar werk, interregionale

mobiliteit en economische migratie staan

daarbij prioritair op de radar. 

Krapte op arbeidsmarkt
wegwerken en leercultuur
bevorderen

In het voorjaar 2022 zal de SERV met de
minister van Werk toewerken naar een
VESOC-werkgelegenheidsakkoord op basis
van het bilateraal akkoord dat de sociale
partners ambiëren. 

Specifiek zal de SERV bijkomend werk
verrichten rond zowel belangrijke dringende
dossiers als langeretermijnuitdagingen. Zo
engageert de SERV zich om een aantal
prioriteiten in de federale bevoegdheden op te
lijsten die de Vlaamse sociale partners
essentieel achten voor het Vlaamse
arbeidsmarktbeleid (cf. asymmetrisch
arbeidsmarktbeleid). Er wordt ook gewerkt
rond arbeidsmarktmobiliteit, verder bouwend
het afgelopen onderzoek ‘Van werk naar werk’
door de Stichting Innovatie & Arbeid en een
lopend ESF-project. Ook
arbeidsmarktinstrumenten op lokaal niveau
staan op de agenda van de SERV.

De Commissie Diversiteit (zie ook verder) zal
de klemtoon leggen op duurzame activering
van kansengroepen en op de impact van de
coronapandemie en genomen maatregelen
op de arbeidsmarktpositie van jongeren met
een migratieachtergrond en jongeren met
een arbeidsbeperking.
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De SERV zal in 2022 ook verder inzetten op
levenslang leren en het ontwikkelen van een
leercultuur in Vlaanderen. Er wordt advies
uitgebracht over het actieplan levenslang
leren. De verdere ontwikkelingen in
Vlaanderen en Europa worden nauw
opgevolgd. Het gaat dan onder meer over
het Partnerschap Levenslang Leren,
drempels voor levenslang leren,
opleidingsincentives voor werknemers, de
leer- en loopbaanrekening,
leerloopbaanbegeleiding en leercoaches op
de werkvloer. 

De SERV zal ook blijven werken rond
Werkplekleren en Duaal Leren in zowel het
secundair onderwijs als het hoger onderwijs
en het volwassenenonderwijs en plant
daarover meerdere adviezen. Nog over
onderwijs plant de SERV initiatieven rond de
opwaardering van het technisch en
beroepsgericht onderwijs (en de beroepen
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waarvoor het opleidt, cf. ook krapte en STEM-Agenda
2030), het structureel wegwerken van leerachterstand
(door de coronapandemie), de (effecten van de eventuele
wijzigingen van) duurtijd van school- en leerloopbanen en
succesvolle schoolloopbanen en gelijke onderwijskansen.

De SERV organiseerde reeds een aantal rondetafels over
de organisatie van het schooljaar (wijzigingen aan de
schoolvakanties) en zal daarover in 2022 een advies
formuleren.

De SERV zal in 2022 zijn werk-

zaamheden rond het crisis- en

relancebeleid verderzetten. De

klemtoon ligt op het opvolgen van

de uitvoering van het relanceplan

‘Vlaamse veerkracht’ en van de brede

sociaal-economische en maatschappelijke

impact van de coronacrisis, incl. de leer-

Aanpak en gevolgen
coronacrisis
monitoren en relance
ondersteunen

In het kader van de Ondernemingsenquête (zie deel
Stichting Innovatie & Arbeid) wordt onder andere ook
gekeken naar de effecten van de coronacrisis op
ondernemingen: welke situaties zich hebben voorgedaan
(sluiting, vraageffecten, …), welke maatregelen ze hebben
genomen (tijdelijke werkloosheid, afvloeiingen, …), hoe
goed ze de crisis zijn doorgekomen en wat hun
toekomstverwachtingen zijn.

Er wordt met de ervaringen van de COVID-19-crisis ook
een verkennend traject opgestart rond de organisatie en
coördinatie van het preventief gezondheidsbeleid (fysieke
en mentale gezondheid).

Levenslang leren en competenties zijn
samen met jobmobiliteit en werkbaar werk
en non-discriminatie en inclusie ook
kernthema’s van de intersectorale werking
bij de SERV (zie verder).

De SERV zal zich in 2022 beraden over de
beleidsmatige ondersteuning van
reshoring/nearshoring, gerelateerd aan de
vraag hoe Vlaanderen kan bijdragen aan de
toekomstbestendigheid van de industrie
zodat die nog innovatiever wordt,
werkgelegenheid behouden blijft, nieuwe
hoogwaardige werkgelegenheid kan worden
gecreëerd en de transitie naar een groene
industrie in goede banen wordt geleid. Er is
daarbij ook een belangrijke link met
kwetsbaarheden in de toeleveringsketens en
strategische afhankelijkheid.

capaciteit van de overheid om toekomstige crisissen beter op te vangen.
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De SERV zal daarnaast de omvang van de overheids-
participaties en publieke investeringsmaatschappijen in
kaart te brengen om insteken te doen voor de opmaak of
bijsturing van de investeringsstrategie van de Vlaamse
overheid post-corona.

Op vraag van de minister bevoegd voor innovatie zal de
SERV nadenken over een aanpak die het mogelijk moet
maken om periodiek een onderbouwd en (quadruple
helix-) gedragen voorstel aan de regering te formuleren
van maatschappelijk-technologische uitdagingen
(missiedomeinen) en knooppunten (concrete missies)
voor het EWI-beleid. De SERV wil dit doen met
betrokkenheid van externe experts en in nauw overleg met
diverse andere relevante actoren waarbij ook afspraken
over de taakverdeling worden gemaakt.

Binnen het thema digitalisering zal de SERV
in 2022 focussen op interoperabiliteit of het
vermogen van wet- en regelgeving,
organisaties, data en informatiesystemen
om op een goede manier met elkaar te
kunnen communiceren en vlot informatie te
delen.

De SERV blijft sterk inzetten

op de klimaat- en energie-

transitie. 

Klimaat- en energie-
transitie verzekeren
en versnellen

Omwille van klimaatverandering en de transitie
van het energiesysteem, maar ook omwille van
vele andere maatschappelijke evoluties moet de
infrastructuur herijkt worden. In een advies op eigen
initiatief zal worden bekeken hoe de planning van
energiegerelateerde infrastructuur (en van andere
infrastructuur, voor wonen, transport, onderwijs, zorg,
water, telecom, data …) kan verbeteren om die efficiënter,
beter geïntegreerd en toekomstgerichter te maken.

De SERV zal ook blijven werken rond de bredere
randvoorwaarden voor de klimaat- en energietransitie. Zo
wordt in het kader van het initiatief rond het Vlaamse
fiscaal beleid ook bekeken hoe de energie-, woon-, milieu
en transportfiscaliteit geoptimaliseerd kunnen worden. 

Ook de problematiek op de arbeidsmarkt
(o.a. knelpuntberoepen op sleutelfuncties
voor de energietransitie) wordt verder
opgevolgd.
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Bestuurlijke kwaliteit
en gezonde financiën

realiseren

Verder zal de SERV aanbevelingen
formuleren over een structurele verankering
van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen
in het beleids- en begrotingsproces (cf.
Vlaamse Brede Heroverweging) in het kader
van zijn bredere werking rond de thematiek
van Evidence Informed Policy Making
(EIPM) die reeds in 2021 werd aangesneden.
In dat verband zal de SERV ook adviseren
over de ontwikkelingen rond een digitale en
datagedreven overheid (Vlaamse
Datastrategie, Datanutsbedrijf) en verdere
initiatieven nemen om de doorwerking van
het eerdere werk (data-advies, oproep met
VLIR) te maximaliseren.

In uitvoering van het relanceplan van de
Vlaamse Regering staan kwaliteitsvolle
regelgeving, minder regeldruk, innovatieve
regelgeving en administratieve
vereenvoudiging in 2022 hoog op de
regeringsagenda. De SERV zal dit van nabij
opvolgen en een actieve inbreng doen. 
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De Vlaamse sociale partners zullen in 2022 het overleg
verderzetten over een 7e staatshervorming en een betere
samenwerking federaal-regio’s. De focus ligt op het
organiseren en voeden van de discussie tussen en bij de
sociale partners. Gaandeweg zal worden bekeken hoe en
wanneer de SERV met de resultaten van dit overleg naar
buiten treedt. In eerste instantie werkt de SERV rond
doelstellingen, principes en coördinatiemechanismen van
financieringsmechanismen voor verschillende
overheidsniveaus, de kenmerken van de huidige bijzondere
financieringswet, de intra-Belgische verdeling en
financiering van arbeidsmarktbevoegdheden, en een
evaluatie van twee cases uit de 6e staatshervorming
(kinderbijslag en doelgroepkortingen). 

Een basisopdracht van de SERV rond begrotingsbeleid in
2022 blijft het jaarlijkse evaluatierapport over de begroting
en het begrotingsadvies over de komende begroting.
Daarnaast start de SERV met een project ‘heroverweging
van de Vlaamse fiscaliteit’. Een eerste reeks deelrapporten
zal worden opgemaakt in de loop van 2022 (tegen begin of
midden 2023), een afsluitend eindrapport na de zomer van
2023.
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De SERV zal in 2022 de

maatschappelijke discussie rond

een aantal (andere) grote

uitdagingen voorbereiden en

organiseren. 

Maatschappelijke discussie
over grote uitdagingen
mee voorbereiden en
organiseren

verder werken rond vermaatschappelijking van de
zorg (‘health in all policies’). Dit traject moet
resulteren in een visienota die de basis vormt voor
concrete aanbevelingen en adviezen, onder andere
ook over de eerstelijnszones en de zorgzame
buurten;
de individualisering als megatrend op de kaart
plaatsen. De SERV wil hierbij academici inschakelen
en hun analyses gebruiken als insteek voor verder
overleg;

Concreet zal de SERV:
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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

CONTACTPERSONEN

een signaal geven over de dringende
aanpak van de woonproblematiek die
steeds grotere sociaal-economische
gevolgen heeft en raakt aan
verscheidene kernthema’s van de SERV;
de discussie over de rol en kerntaken
van de overheid mee voorbereiden,
onder meer door te bekijken in welke
mate de rol van de overheid aan bod is
gekomen in de Vlaamse Brede
Heroverweging.

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


De SERV zal zijn werkzaamheden rond het crisis- en
relancebeleid verderzetten. De klemtoon ligt op het
opvolgen van de uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse
Veerkracht’. De SERV zal tevens de brede sociaal-
economische en maatschappelijke impact van de
coronacrisis monitoren als basis voor gerichte adviezen. 
 De SERV zal daarnaast de initiatieven rond de evaluatie
van de procesmatige en organisatorische aanpak van de
coronacrisis opvolgen.  

ALGEMEEN BELEID

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

CORONACRISIS EN

RELANCEBELEID

STAATSHERVORMING –

SAMENWERKING

FEDERAAL-REGIO’S 

De Vlaamse sociale partners zullen in 2022 het overleg
verderzetten over een 7e staatshervorming en een betere
samenwerking federaal-regio’s. De focus ligt op het
organiseren en voeden van de discussie tussen en bij de
sociale partners.  
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Peter Van Humbeeck
pvhumbeeck@serv.be
tel. 0473 26 37 77

De SERV wil de dringende aanpak van de
woonproblematiek aankaarten en zal met een specifieke
sociaal-economische bril een analyse maken om
vervolgens te bekijken op welke deelthema’s wordt
ingezoomd. 

INDIVIDUALISERING ALS

ECONOMISCH-

MAATSCHAPPELIJKE

MEGATREND 

WOONPROBLEMATIEK 

CONTACTPERSONEN
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De SERV wil de individualisering als megatrend op de
kaart plaatsen. Als vertrekpunt worden SERV-academies
of rondetafels rond het thema georganiseerd vanuit
verschillende disciplines en invalshoeken (werk-HR,
sociale bescherming, wonen, productie, infrastructuur,
fiscaliteit …). 

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

Stijn Wouters
swouters@serv.be
tel. 0490 58 67 58

Annick Lamote
alamote@serv.be
tel. 02 209 01 02

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

DIGITALISERING – FOCUS

OP INTEROPERABILITEIT 

In 2022 zal de SERV een advies uitbrengen over het
thema interoperabiliteit. Dit is het vermogen van wet- en
regelgeving, organisaties, data en informatiesystemen
om op een goede manier met elkaar te communiceren
en vlot informatie te delen. 

AI OP DE WERKVLOER In 2022 wil de SERV een rondetafel organiseren over de
concrete toepassingen van AI op de werkvloer. Daarbij
wordt aangesloten op geplande projecten van het
Kenniscentrum Data en Maatschappij en van ESF rond
digitale zeggenschap. 

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


De SERV zal in 2022 verdere initiatieven nemen om de
doorwerking van zijn adviezen uit 2020 en 2021 rond dit
thema te maximaliseren. Ook een verdieping van de
thematiek met focus op arbeidsmarktdata staat op de
agenda. De SERV zal de Vlaamse datastrategie en het
data-actieplan evalueren. 

WERKING OVERHEID
BETER BESTUUR

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

DIGITALE EN

DATAGEDREVEN

OVERHEID 

KWALITEITSVOLLE

REGELGEVING, MINDER

REGELDRUK 

De SERV volgt het relanceproject rond administratieve
vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk van
nabij op en wil vooral een actieve inbreng doen rond het
derde spoor ‘systematische ex ante en ex post review van
regelgeving’.  
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EX POST BELEIDS-

EVALUATIE / VLAAMSE

BREDE HEROVERWEGING 

De SERV zal een advies uitbrengen met aanbevelingen
voor de structurele verankering van beleidsevaluaties en
uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces,
verder bouwend op de analyse die werd gemaakt door de
stuurgroep ‘Vlaamse Brede Heroverweging’. 

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


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

ROL EN KERNTAKEN VAN

DE OVERHEID 

CONTACTPERSONEN

11

De SERV wil de noodzakelijke discussie over de rol en
kerntaken van de overheid mee voorbereiden, onder
meer door te bekijken in welke mate dit aan bod is
gekomen in de Vlaamse Brede Heroverweging. De SERV
wenst ook input te geven voor de aangekondigde
uitgaventoetsing over ‘een toekomstgerichte organisatie
voor de Vlaamse overheid’. 

Stijn Wouters
swouters@serv.be
tel. 0490 58 67 58

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


De SERV maakt in het begin van elk kalenderjaar een
begrotingsrapport op. Daarin wordt de door de Vlaamse
Regering ingediende begroting vergeleken met het eerdere
begrotingsadvies van de SERV. 

BEGROTING EN
FINANCIËN

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

BEGROTINGSRAPPORT 

BEGROTINGSADVIES De SERV publiceert jaarlijks een gedetailleerd advies (in
juli) over de komende begroting.

HEROVERWEGING VAN DE

VLAAMSE FISCALITEIT 

De SERV zal in de komende jaren van deze legislatuur een
reeks rapporten uitwerken rond een mogelijke
heroverweging van het Vlaamse fiscale beleid. Een eerste
reeks deelrapporten per samenhangende groep fiscale
maatregelen wordt opgemaakt in de loop van 2022 en begin
2023. Een afsluitend eindrapport is gepland na de zomer
van 2023.  
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De SERV zal advies uitbrengen over de geplande
wijzigingen aan de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.  

STAATSHERVORMING

(BFW) 

WIJZIGINGEN VLAAMSE

CODEX OVERHEIDS-

FINANCIËN  
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De SERV zal de financiering van gewesten als
gemeenschappen via de Bijzondere Financieringswet
(BFW) in kaart brengen, inclusief de dynamiek van deze
ontvangsten in de komende decennia. 

HERVORMING EUROPEES

BEGROTINGSKADER 

De SERV zal de impact van de aangekondigde
hervorming van het Europees begrotingskader
(Stabiliteits- en Groeipact SGP) in detail bestuderen. 

CONTACTPERSONEN

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

Tuur Verschueren
tverschueren@serv.be
tel. 0492 13 40 26

Pim Verbunt
pverbunt@serv.be
tel. 0474 50 33 72

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


In het voorjaar 2022 zal de SERV met de Vlaamse
Regering toewerken naar een VESOC-akkoord rond
werkgelegenheid. Dat moet een antwoord bieden op de
krapte op de arbeidsmarkt en een duurzame tewerkstelling
en inclusieve arbeidsmarkt helpen realiseren. Daarna
zullen de sociale partners dit akkoord verder opvolgen en
operationaliseren waar zij aan zet zijn.  

ARBEIDSMARKT

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

WERKGELEGENHEIDS-

AKKOORD 

OVERLEG 7E

STAATSHERVORMING -

SAMENWERKING

FEDERAAL-REGIO’S 

De Vlaamse sociale partners zullen in 2022 het overleg
verder zetten over een 7e staatshervorming en een betere
samenwerking federaal-regio’s, specifiek ook rond
arbeidsmarktbeleid. De SERV engageert zich ook om op
korte termijn de prioriteiten op te lijsten die essentieel zijn
met het oog op een betere samenwerking en afstemming
tussen de Vlaamse en federale overheid (cf. asymmetrisch
arbeidsmarktbeleid).  
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https://www.serv.be/
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ARBEIDSMARKT-

INSTRUMENTEN OP

LOKAAL NIVEAU 

De SERV zal de ontwikkelingen op het vlak van lokaal
arbeidsmarktbeleid van nabij blijven opvolgen en bekijken
hoe daarop wordt ingespeeld. 

ARBEIDSMARKT-

MOBILITEIT 

De SERV zal een advies formuleren over arbeidsmobiliteit
op basis van de resultaten van het onderzoek ‘Van werk
naar werk’ van de Stichting Innovatie & Arbeid en een
lopend ESF-project.  
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Linde Buysse
lbuysse@serv.be
tel. 02 209 01 03

Sandra Hellings
shellings@serv.be
tel. 0473 54 33 44

CONTACTPERSONEN

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

Mieke Valcke
mvalcke@serv.be
tel. 0477 19 87 39

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


Ondernemingsenquête
Impact telewerk op inclusie
Anders organiseren 2.0
Voorbereiding Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2023
Evaluatie sectorale werkbaarheidsmetingen
Analyses en publicaties op basis van de Vlaamse
Werkbaarheidsmonitor 2004-2019 
Behoeften en noden van werkgevers en ondernemers
op vlak van werkbaar werk
Werknemerschap.

STICHTING INNOVATIE &

ARBEID

CONTACTPERSOON

Katrijn Vanderweyden
kvanderweyden@serv.be
tel. 02 209 01 46
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lerend netwerk non-discriminatie & inclusie 
traject nulmeting om discriminatie te monitoren  
lerende netwerken werkbaar werk 
duurzaam telewerken 
project loopbaantransities met krimp- en
groeisectoren.

De SERV ondersteunt via zijn intersectorale adviseurs de
intersectorale werking tussen de sectoren met een
sectorconvenant. Op de agenda staan de volgende
initiatieven rond de thema’s non-discriminatie en inclusie
en werkbaar werk en jobmobiliteit:

INTERSECTORALE

WERKING

CONTACTPERSONEN
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Pieter Callewaert
intersectorale adviseur non-discriminatie en inclusie
pcallewaert@serv.be
tel. 0475 78 62 57

Lotte Verplancke
intersectorale adviseur werkbaar werk en jobmobiliteit 
lverplancke@serv.be
tel. 0486 68 05 04

https://www.serv.be/
https://www.serv.be/
https://www.serv.be/


COMMISSIE DIVERSITEIT Inclusieve relance en arbeidsmarkt: duurzame activering
van kansengroepen 
Inclusieve relance en arbeidsmarkt: jongeren uit de
kansengroepen 
Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2023 Vlaamse
overheid 
Oprichtingsdecreet Vlaams mensenrechteninstituut 
Opvolging diverse actuele dossiers waaronder
aansluiting inburgering-arbeidsmarkt, actielijst
migratieachtergrond, actielijst arbeidsbeperking 2030,
erkenning van buitenlandse diploma’s, addenda non-
discriminatie en inclusie in de sectoren, telewerk en
inclusie, horizontaal gelijkekansen- en
integratiebeleidsplan. 

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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COMMISSIE SOCIALE

ECONOMIE

Uitrol individueel maatwerk 
Regierol sociale economie 
Wijziging werk- en zorgtrajecten 
Alle Hens aan Dek: oproepen innovatie en strategische
investeringssteun.

ADVIESCOMMISSIE

ECONOMISCHE MIGRATIE

Economische migratie als antwoord de krapte op de
arbeidsmarkt  
Opvolging uitrol welkomstbeleid 
Opvolging uitrol beroepskaarten 
Opvolging federaal en Europees beleid over
economische migratie.

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

CONTACTPERSOON

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

CONTACTPERSOON
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De SERV zal de ontwikkelingen en initiatieven van het
partnerschap levenslang leren verder opvolgen en de
diverse deelthema’s daarbij betrekken, waaronder drempels
voor levenslang leren, opleidingsincentives voor
werknemers, leer- en loopbaanrekening,
leerloopbaanbegeleiding en leercoaches, enz. 

 ONDERWIJS EN VORMING

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

LEVENSLANG LEREN EN

LEERCULTUUR 

WERKPLEKLEREN EN

DUAAL LEREN  

De SERV zal een aanzet doen voor een actieplan dat in het
Vlaams Partnerschap Duaal Leren verder besproken en
goedgekeurd kan worden. De SERV zal tevens adviseren
over de opstart van het duaal leren in het
volwassenenonderwijs en de beleidsontwikkelingen rond
duaal in het hoger onderwijs. 
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AANTREKKELIJK EN UP TO

DATE ONDERWIJS 

De SERV volgt de werkzaamheden rond de haalbaarheid van
de eindtermen verder op en blijft sterk betrokken bij de
ontwikkeling van beroepskwalificaties en de invulling van
de Vlaamse Kwalificatiestructuur. De SERV zal specifiek
ook werken rond de vraag hoe ondernemingszin,
ondernemerschap en andere loopbaancompetenties
vertaald worden naar en aan bod komen in het initieel
onderwijs en hoe ze een hefboom kunnen zijn voor een
goede aansluiting met de arbeidsmarkt en het levenslang
leren. 

STERK ARBEIDSMARKT-

GERICHT ONDERWIJS  

De uitrol van de STEM-Agenda 2030 blijft voor de SERV een
prioriteit. De SERV wil een bijdrage leveren aan de
opwaardering van het technisch en beroepsgericht
onderwijs en zal de sterktes en opportuniteiten van
leerecosystemen verkennen en de mogelijkheden van zij-
instroom in praktijkgerichte vakken actief opvolgen.  
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Linde Buysse
lbuysse@serv.be
tel. 02 209 01 03

CONTACTPERSONEN

Mieke Valcke
mvalcke@serv.be
tel. 0477 19 87 39

ORGANISATIE VAN HET

SCHOOLJAAR 

De SERV zal een advies uitbrengen over de organisatie van
het schooljaar (spreiding schoolvakanties) op basis van
gesprekken met academici en diverse sectoren. 

VERKENNING LEERPLICHT  De SERV zal het thema van de leerplicht verkennen en
daarover in gesprek gaan met experten. Het gaat dan onder
andere over de effecten van een lange(re) leerplicht op
leeruitkomsten, welbevinden, schoolloopbanen, werk en
levenslang leren. 

SUCCESVOLLE

LEERLOOPBANEN  

De SERV neemt in 2022 de problematiek van het vroegtijdig
schoolverlaten prominent op.  
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lerend netwerk STEM 
voorbereiding project competentiechecks.

De SERV ondersteunt via zijn intersectorale adviseurs de
intersectorale werking tussen de sectoren met een
sectorconvenantlevenslang leren en competenties. Op de
agenda staan rond het thema levenslang leren en
competenties o.a.  

INTERSECTORALE

WERKING

CONTACTPERSOON
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Jean-Luc Fasseur
intersectorale adviseur competenties en loopbanen
jlfasseur@serv.be
tel. 0475 25 60 72
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De SERV zal een visienota opmaken over
vermaatschappelijking van de zorg en health in all policies .
Die vormt de basis vormt voor een aantal concrete
aanbevelingen en adviezen. 

SOCIALE BESCHERMING

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

VERMAATSCHAPPELIJKING

VAN DE ZORG 

STAATSHERVORMING  De SERV plant een inventarisatie van de bevoegdheids-
problemen federaal-deelstaten in het preventief
gezondheidsbeleid en aandacht voor de realisatie van
homogene(re) bevoegdheidspakketten bij een volgende
staatshervorming. 
Er wordt ook gewerkt aan een terugblik op de 6e
staatshervorming voor het beleidsdomein WVG met focus
op het traject naar het Groeipakket en de impact op het
beheer en het overleg.  

ARMOEDEBELEID De SERV volgt de ontwikkelingen rond het armoedebeleid
verder op. 
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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
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De SERV zal een advies formuleren over de beleidsmatige
ondersteuning van reshoring/nearshoring. Dit thema
kadert in de toekomstbestendigheid van de industrie, de
groene transitie en het vermijden van kwetsbaarheden in
de toeleveringsketens en van strategische afhankelijkheid. 

ECONOMIE EN INNOVATIE

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

DUURZAME ECONOMISCH-

INDUSTRIËLE TRANSITIE 

BEHEER MISSIEGERICHT

INNOVATIEBELEID 

Op vraag van de minister bevoegd voor innovatie zal de
SERV een voorstel van beheersmechanisme uitwerken voor
de formulering van maatschappelijk-technologische
uitdagingen (missiedomeinen) en knooppunten (concrete
missies) voor het EWI-beleid. De SERV wil dit doen met
betrokkenheid van externe experts en in nauw overleg met
diverse andere relevante actoren waarbij ook afspraken
over de taakverdeling worden gemaakt. 

OVERHEIDSPARTICIPATIES

EN PUBLIEKE

INVESTERINGS-

MAATSCHAPPIJEN 

De SERV zal de omvang van het Vlaams economisch
instrumentarium in kaart brengen en insteken doen voor
de opmaak of bijsturing van de investeringsstrategie van
de Vlaamse overheid post-corona. 
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STICHTING INNOVATIE &

ARBEID

Ondernemingsenquête 2021 
Competentieportfolio & managementcompetenties van
zelfstandige ondernemers 
Freelancers in Vlaanderen.

In opvolging van zijn eerder advies zal de SERV de
aangekondigde beleidsinitiatieven opvolgen.  

VLAAMSE STRATEGISCHE

AUTONOMIE 

CONTACTPERSONEN

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

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

CONTACTPERSOON

Katrijn Vanderweyden
kvanderweyden@serv.be
tel. 02 209 01 46
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De SERV plant een advies en rapport over de planning van
infrastructuur om die efficiënter, meer geïntegreerd en
toekomstgerichter te maken. Het gaat concreet over
infrastructuurinvesteringen in de domeinen wonen,
transport, onderwijs, zorg, energie, water, telecom, data …
Omwille van klimaatverandering en andere
maatschappelijke evoluties moet de infrastructuur immers
herijkt worden. De focus ligt in eerste instantie op
energiegerelateerde infrastructuur maar ook de link met
andere infrastructuur komt aan bod. 

ENERGIE, KLIMAAT EN
OMGEVING

WERKPROGRAMMA SERV 2022

Op de agenda van de SERV

(ENERGIEGERELATEERDE)

INFRASTRUCTUUR 

ENERGIE-, WOON-,

MILIEU- EN

TRANSPORTFISCALITEIT 

In het kader van een bredere project rond fiscaliteit zal de
SERV bekijken hoe de energie-, woon-, milieu- en
transportfiscaliteit toekomstbestendig geoptimaliseerd
kunnen worden.  
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De SERV zal de problematiek op de arbeidsmarkt in het
kader van de klimaat- en energietransitie verder opvolgen.
Het gaat dan onder andere over de knelpuntberoepen die
voor de energietransitie cruciaal zijn. 

KNELPUNTBEROEPEN OP

SLEUTELFUNCTIES IN DE

ENERGIETRANSITIE  
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In het licht van de Vlaamse Brede Heroverweging zal de
SERV een rapport uitbrengen over de budgettaire stromen
van het beleid inzake Omgeving, Klimaat en Energie. 

BUDGETTAIRE STROMEN

OMGEVING, KLIMAAT EN

ENERGIE 

CONTACTPERSONEN

Annemie Bollen
abollen@serv.be
tel. 0470 86 59 67

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

Annick Lamote
alamote@serv.be
tel. 02 209 01 02
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