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Samen werken aan zesde 
staatshervorming

De partners in de SERV werken hard aan een 
gemeenschappelijke visie rond de zesde staats-
hervorming. Verschillende werkgroepen berei-
den de standpunten voor die richting moeten 
geven aan een Vlaamse toekomst én aan goed 
beheer en continuïteit in de overgang van de  
sociaal-economische bevoegdheden. In juli 
wordt met de Vlaamse Regering verder van 
gedachte gewisseld over hoe de verdere voor-
bereiding zal worden georganiseerd. 

De uitdaging is torenhoog. De bijkomende  
bevoegdheden zijn omvangrijk en de transfor-
matie naar het Vlaams beleidskader is complex 
en sensitief. Een goed doordachte werkwijze 
moet er voor zorgen dat de overgang vlot ver-
loopt en de continuïteit verzekerd is.

Betrokkenheid van de sociale partners en van 
andere stakeholders bij zowel de voorbereiding 
als bij de implementatie is hierbij méér dan een 
randvoorwaarde. Voor gedragen en  uitvoer-
bare oplossingen zijn de historische kennis, de 
verbondenheid en het partieel eigenaarschap 
vanwege de sociale partners essentiële bouw-
stenen. Zij zijn geen voorstander van een blinde 
doorslag van wat federaal was opgebouwd maar 
wensen evenmin een tabula rasa waarbij goede 
praktijken en inzichten worden genegeerd.

De SERV-partners nemen vandaag hun ver-
antwoordelijkheid op en hopen op een sterk 
 partnerschap met anderen en in het bijzonder 
met de Vlaamse Regering.

Pieter Kerremans
Administrateur-generaal
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Commissie Diversiteit ARBEIDSmARKt

Discriminatie 
op de arbeidsmarkt bestrijden

De commissie Diversiteit is blij dat minister van Werk Muyters werk maakt van een ge-
actualiseerd Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie. Ze hoopt dat het 
actieplan tot een hernieuwde dynamiek leidt en discriminatie helpt verbannen. Voor de 
commissie gaan een stimulerend beleid en een handhavingsbeleid hand in hand.

De commissie Diversiteit 
wil dat de acties tegen  
discriminatie op de  
arbeidsmarkt er snel  
komen 

Strategische actielijn

Het oorspronkelijke Actieplan Bestrijding Arbeidsge-
relateerde Discriminatie (ABAD) dateert van 2008. 
Dat de minister nu werk maakt van een geactualiseerd 
actieplan is niet toevallig. Het initiatief sluit aan bij de 
doelstellingen van het Regeerakkoord en het VESOC-
akkoord loopbaanbeleid van 17 februari 2012 waarin 
discriminatiebestrijding op de arbeidsmarkt als stra-
tegische actielijn werd opgenomen.

Op 30 mei 2012 bezorgde de commissie Diversiteit de 
minister haar suggesties en commentaar op het ge-
actualiseerde actieplan. In de aanloop naar het advies 
organiseerde de commissie overleg met de Inspectie 
Werk en Sociale Economie, Federgon, de VDAB, het 
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Te-
werkstelling (SLN), het Centrum voor Gelijke Kansen 
en Racismebestrijding (CGKR) en de Cel Gelijke Kan-
sen Vlaanderen.

Nood aan onderbouwd plan 

Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat het 
ABAD een goed onderbouwd, voldoende concreet en 
ruim gedragen plan is. Een stimulerend beleid en een 
handhavingsbeleid moeten hand in hand gaan en elkaar 
versterken. Een krachtig Vlaams antidiscriminatiebeleid 
moet twee sporen bevatten. Naast preventie, sensibilise-
ring, stimulering en dialoog is er nood aan advies en bij-
stand, efficiënte controles, remediëring en een kordaat 
optreden bij (manifeste) overtredingen. Consulenten van 
arbeidsmarktintermediairs, medewerkers van meldpun-
ten en inspecteurs moeten elk vanuit hun rol het twee-
sporenbeleid waar maken. Het is belangrijk dat het plan 
een doelmatig handhavingsluik bevat.

Acties op korte termijn

De commissie Diversiteit wil dat de acties tegen discrimi-
natie op de arbeidsmarkt er snel komen. Dat kan o.a. 
door deze pistes te volgen:

 trainingen en vormingen en optimaliseren van het 
vormingsaanbod;

 acties rond de sectorale gedragscodes non-dis-
criminatie in de sectorconvenanten;

 optimalisering van de registratie van meldingen en 
klachten en van de data-uitwisseling tussen de  
Inspectie Werk en Sociale Economie, CGKR en de 
lokale meldpunten discriminatie;

 socio-economische monitoring van personen van 
allochtone afkomst op de sporen zetten en hiervoor 
ondersteuning voorzien;

 opmaak van een diversiteitsbarometer. 

Nood aan verder overleg 

Een aantal acties vragen verder overleg. De commis-
sie Diversiteit wil graag terugkoppeling over de bila-
terale gesprekken die het beleid met de arbeids-

marktintermediairs, de sociale partners en de 
organisaties van kansengroepen zal voeren. De com-
missie Diversiteit wil ook overleg voeren over discri-
minerende vereisten in vacatures en over de aanpak 
van discriminerende klanten (organisaties en indivi-
duen). De publieke en private arbeidsbemiddelingsin-
stanties (waaronder de uitzendsector) moeten de 
koppen bij elkaar steken rond discriminatiebestrij-
ding. 

Tot slot vraagt de commissie Diversiteit dat er snel 
een onafhankelijk anti-discriminatieorgaan komt dat 
in rechte optreedt, bijstand aan slachtoffers verleent, 
studies verricht, aanbevelingen doet en informatie 
verstrekt. Dit orgaan betekent voor de strijd tegen 
discriminatiebestrijding op de arbeidsmarkt een be-
langrijke stap vooruit. 

meer informatie:  www.serv.be/diversiteit
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Van je product 
een dienst maken  

Interview met prof. Henry Chesbrough
SERVbericht interviewde de wereldwijd bekende prof. Henry Chesbrough naar aan-
leiding van het veertiende B2B Marketing Congres over open innovatie. Henry Ches-
brough deed pionierswerk op dat vlak. Recent publiceerde hij het boek Open Service 
Innovation. Sleutel tot innovatie is “van je product een dienst maken”. 

Henry Chesbrough, Adjunct Professor, and Executive Director, Center 
for Open Innovation, Haas School of Business, University of California, 
Berkeley

Ondernemers en academici 
hebben veel te winnen  

bij samenwerking 

Bedrijven vallen steeds vaker in de commodity trap: 
ze concurreren enkel en alleen op basis van prijs. Pro-
ducten die enkel verschillen in prijs bieden geen toe-
gevoegde waarde of oplossingen. Een product aanbie-
den als een dienst is een duurzamere aanpak, maar 
vraagt om informatie over klantenbehoeften. Wat is 
er meer nodig dan Customer Relation management 
(CRm)?

H.C.: CRM is een waardevol instrument om klantencon-
tacten op te volgen, maar mag je niet verwarren met 
een bedrijfsmissie die diensten centraal stelt in alle ac-
tiviteiten. De R&D-afdeling doet tijdens haar innovatie-
proces bv. zelden een beroep op CRM. Toch kan over-
leggen met klanten op verschillende momenten in het 
proces nieuwe mogelijkheden creëren. De commodity 
trap vermijden, doe je door je producten te omringen 
met diensten zodat je klanten aangenaam verrast zijn 
en je bedrijf anders gaan bekijken dan de concurrentie. 
CRM is slechts een stukje in die uitdagende puzzel.

mismatches op het gebied van kennis, cultuur, finan-
ciën en intellectuele eigendomsrechten zijn vaak hin-
dernissen om samen te werken. Hoe kunnen we die 
hindernissen overwinnen? 

H.C.: Samenwerking met klanten gaat gepaard met 
veel moeilijkheden. Als we die niet aanpakken, draaien 
de inspanningen op niets uit. We moeten eerst zoeken 
naar mogelijkheden om waarde te creëren zodat de sa-
menwerking een win-win situatie oplevert, waaruit bei-
de partijen voordeel halen. Als die basis er is, bestaan 
er methodes en processen om de andere moeilijkhe-
den te overwinnen. Is die er niet, dan kan elk obstakel 
het project in gevaar brengen. Open service innovation 
biedt een kader om na te denken over waardecreatie 

voor beide partijen, om na te gaan of wederzijdse 
voordelige relaties kunnen worden ontwikkeld. 

Vooral kleine ondernemingen twijfelen vaak om sa-
men te werken met kenniscentra. Er zijn onderzoe-
kers in kenniscentra die uitsluitend aandacht hebben 
voor hun onderzoek en/of zakelijk inzicht missen om 
vragen van bedrijven te begrijpen. Hoe kunnen we 
open innovatie stimuleren in deze bedrijven en on-
derzoekscentra? 

H.C.: Ondernemers en academici hebben veel te win-
nen bij samenwerking. Hun verschillende achtergrond 
en ervaring bemoeilijken echter de werkrelatie. Het 
helpt als de ondernemer een postuniversitaire oplei-
ding heeft gevolgd. Dan begrijpt hij beter wat een aca-
demicus drijft. Het helpt ook als de professor al met 
een kmo samenwerkte, zodat hij de compleet andere 
wereld van de ondernemer begrijpt. Vraag dus naar 
de achtergrond van de andere partij. Beschikt die niet 
over relevante ervaring, zoek dan verder naar anderen 
uit hetzelfde gebied met relevante ervaring. 

Ik zou Belgische kmo’s aanraden 
om eerst te focussen  
op hun klanten  

In Vlaanderen voert 61,3% van de bedrijven en orga-
nisaties minstens twee soorten innovaties door. Welk 
bedrijfsmodel past best bij open service innovation? 
Welke raad hebt u voor kmo’s?

H.C.: Tegenwoordig is een ontwerpgerichte methode 
om producten en diensten te vernieuwen populair. Bij 
deze methode wordt gestreefd naar een grondig in-
zicht in de behoeften én in de werk- of leefsituatie van 
een klant om oplossingen te ontwikkelen. Dat vraagt 
tijd maar weinig geld en is een natuurlijke keuze voor 
kmo’s om aan innovatie te doen. Mijn collega Wim  
Vanhaverbeke (Universiteit Hasselt en Esade Business 
School) heeft Belgische bedrijven onderzocht die dit 
goed aanpakken.
Daarna moet de kmo een doeltreffend bedrijfsmodel 
kiezen om de dienst op de markt te brengen. Dat kan 
eerder open zijn, en veel anderen bij de oplossingen 

betrekken, of eerder gesloten zijn, waarbij de kmo al-
leen voor de oplossing zorgt.
Ik zou Belgische kmo’s aanraden om eerst te focussen 
op hun klanten en inzicht te verwerven in hun situ-
atie, problemen en behoeften. Daarna moeten ze een 
bedrijfsmodel ontwikkelen dat gebruikmaakt van de 
energie van andere bedrijven. Er moet wel een contro-
lepunt zijn waarop de kmo een deel van de gecreëerde 
waarde in de wacht sleept. 

Wat is open innovatie? 

Open innovatie is de tegenpool van het tra-
ditionele verticale model van innovatie waar-
bij producten intern worden ontwikkeld en 
pas daarna extern gecommercialiseerd. Bij 
open innovatie zijn de externe bronnen van 
even groot belang als de interne bronnen van 
kennis(-innovatie). Open innovatie creëert 
doelgerichte in- en uitstroom van (kennis-) in-
formatie om de interne innovatie te versnellen 
en het extern gebruik ervan te vergroten.

Een voorbeeld van open service innovatie:
Devan Chemicals innoveert in samenwerking 
met kenniscentra en andere bedrijven  klant-
gedreven op basis van wat grote winkelketens 
en hun klanten aan kwaliteiten van textiel  
verwachten. Het business model vertrekt 
vanuit twee doelstellingen. De chemische 
producten en processen moeten textielop-
pervlakken verbeteren (actieve temperatuur-
regeling, afstoting van vlekken, brandvertra-
gend, …) én de oplossingen moeten duurzaam 
zijn, ook voor het milieu.

meer informatie: www.serv.be/stichting



9

 

De eerste dag stond een algemene 
 
 

Competent INtERNAtIONAAL

Internationale belangstelling 
voor Competent

Van 30 mei tot en met 1 juni bezochten vijftien deelnemers uit verschillende Europese 
landen de SERV. Ze leerden hoe Vlaanderen Competent gebruikt bij de ondersteuning 
van competentiebeleid en loopbaanbegeleiding en -bemiddeling.
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Het studiebezoek werd 
georganiseerd door de 
SERV en met de steun 
van de Vlaamse overheid, 
EPOS vzw, de Europese 
commissie voor onderwijs
en cultuur en Cedefop.

meer informatie: 
www.competent.be

Studiebezoek Cedefop

De deelnemers kwamen uit Finland, 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Tsjechië, Polen, Litouwen, Roeme-
nië, Kroatië, Spanje, Italië, Malta en 
Turkije. De SERV organiseerde het 
studiebezoek samen met Cedefop, 
het Europees Centrum voor de ont-
wikkeling van de beroepsopleiding. 
De focus lag op vier invalshoeken:

 Competent als instrument en de 
rol van de sociale dialoog;

 Competent ter ondersteuning van 
de dienstverlening op de arbeids-
markt;

 Competent ter ondersteuning van 
erkennen van verworven compe-
tenties (EVC) en levenslang leren;

 Competent ter ondersteuning van 
het ontwikkelen van beroeps- 
kwallificaties.

Databank Competent 

kennismaking met Competent op
het programma. De deelnemers 
kregen toelichting bij de complexe 
Vlaamse beleidscontext en een uit-
gebreide uiteenzetting over Compe-
tent (doelstellingen, partnerschap, 
werkwijze, ...). Ze konden een blik 
werpen op de inhoud van Competent 
en op de online werkbanken van  
experten en validatoren. Bjorn Cuyt 
(Unizo) lichtte in naam van de stuur-
groep de rol en de belangen van de 

sociale partners in de ontwikkeling van Competent toe. 
Na de middag gaven Jean-Pierre Deroo en Gerd Goed-
schalckx (VDAB) tekst en uitleg bij de arbeidsmarkt-
diensten die ontwikkeld worden met Competent.  
Via demonstraties kregen de deelnemers een concreet 
en levendig beeld hoe de VDAB met Competent zal 
werken. 
Tijdens de vragenrondes werd gediscussieerd over de 
rol die de sociale partners spelen bij de implementatie 
van het systeem binnen arbeidsmarktdienstverlening 
en beroepskwalificaties, over de toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van de databank voor het grote publiek 
en over het up-to-date houden van zo’n systeem. 

Ervaringsbewijs 

Op dag twee leidde het bezoek naar het VDAB-test-
centrum voor het ervaringsbewijs heftruck/reachtruck 
en magazijnmedewerker in Vilvoorde. Uitgangspunt 
waren de standaarden voor het ervaringsbewijs die  
de sociale partners definiëren en die in de toekomst 
een plaats krijgen in Competent. Rudy Van Sweevelt 
schetste ook de ruimere beleidscontext van het  
ervarings-bewijs, de internationale vergelijkbaarheid 
via het certificaatsupplement en het verloop van een 
assessment in het testcentrum.

Kwalificatiestructuur 

Ingrid Vanhoren en Sarah Bonte van AKOV (Agent-
schap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) 
gaven de deelnemers een uitgebreide toelichting over 
de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Ook hier lag de  
focus op het gebruik van Competent en de rol van de 
sociale partners bij de ontwikkeling van beroepskwali-
ficatiedossiers en de inschaling in de kwalificatie-
structuur. Op vraag van de deelnemers werd ook het 
model van kwaliteitscontrole verduidelijkt.

Competentiemanagement in bedrijven 

Op de slotdag ging de aandacht naar competentiema-
nagement binnen bedrijven en sectoren en hoe Com-
petent organisaties hierbij kan steunen. Lieve Ruelens 
(IPV) legde uit hoe de voedingssector heeft meege-
werkt aan Competent en welke meerwaarde zij in deze 
tool ziet voor zichzelf en voor de bedrijven uit de sec-
tor. Tijdens een rondleiding in chocoladefabriek Barry 
Callebaut kwam de praktijk aan bod.

Buitenlandse ervaringen

Tussen de uitstappen en toelichtingen door kregen de 
deelnemers de tijd om zichzelf en hun organisaties 
voor te stellen. Dat leverde interessante vergelijkings-
punten op hoe verschillende Europese landen met be-
roependatabanken voor arbeidsmarktdienstverlening 
en/of opleidingsdoeleinden aan de slag gaan.

 Zo werken de EURES-adviseurs van de Duitse Bun-
desagentur für Arbeit met verschillende databanken 
met beroepen- en opleidingsinformatie.

 In Italië kunnen de regio’s eigen regionale beroepen-
standaarden uitwerken die gevalideerd worden door 
de sociale partners. Zij benadrukken wel dat het niet 
vanzelfsprekend is om een arbeidsmarktdekkend en 
competentiegericht systeem te ontwikkelen en actu-

eel te houden - niet zelden omdat sociale partners dit 
project als weinig strategisch beschouwen.

 Turkije heeft recent een nationaal agentschap opge-
richt om competentiegerichte beroepenstandaarden 
uit te werken, maar dat heeft nog niet geleid tot een 
bruikbare databank. Daardoor is er nog altijd een  
tekort aan arbeidsmarktinformatie bij bemiddeling.

 In Litouwen loopt momenteel een project om, met 
Europese steun, binnen drie jaar beroepsprofielen uit 
te werken met experten van de sectorale sociale 
partners. De grootste uitdaging ligt daar in het op 
gang brengen van een sociale dialoog in een land 
waar de vakbonden historisch erg zwak staan.

 Sommige deelnemers gaven aan dat hun land (nog) 
niet met officiële beroepeninformatie werkt (Tsjechië, 
Roemenië, …). Malta werkte wel enkele jaren aan be-
roepsprofielen, maar het project werd stopgezet we-
gens te veel werk. Er was ook geen instantie aange-
duid om dit project te trekken. 

Wat de invalshoek van de deelnemers ook was, de reac-
ties op het studiebezoek waren positief en de interesse 
in Competent erg groot. Voor de meesten was dit niet 
alleen een eerste deelname aan een Cedefop studie-
bezoek, maar ook hun eerste bezoek aan Brussel. De 
afsluitende rondleiding door de Europese wijk werd 
dan ook erg gesmaakt. 
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Tot nu toe kon je de cijfers uit de opeenvolgende metingen 
van de werkbaarheidsmonitor (2004, 2007, 2010) opzoe-
ken in informatiedossiers, technische nota’s en elektroni-
sche nieuwsbrieven. Om het de gebruiker gemakkelijker te 
maken, lanceert de Stichting Innovatie & Arbeid binnen-
kort een online semi-interactieve databank. Zo wordt het 
cijfermateriaal eenvoudiger toegankelijk voor iedereen.

Later dit jaar zal deze datatool integraal deel uitmaken 
van de website toolkit Werken aan Werkbaar Werk. Op 
deze website zal je alle informatie vinden over werkbaar 
werk: cijfers, publicaties, maar ook een praktische tool-
kit hoe je op ondernemings- of organisatieniveau aan de 
slag kunt gaan rond werkbaar werk. Het zijn geen tover-
formules maar wel suggesties rond leren en motiveren, 
werkstresspreventie en werk-privébalans. Inspirerende 
voorbeelden, stappenplannen, en gevalideerde tools 
worden gebruiksvriendelijk aangeboden. De toolkit 
wordt ontworpen in samenwerking met alle sociale 
partners en krijgt de financiële steun van het Europees 
Sociaal Fonds. 

Hoeveel procent van de Vlaamse werknemers ervaart moeilijke arbeidsomstandighe-
den, in welk beroep komt pesten het meest voor of op welke werkbaarheidsindicator 
scoren zelfstandige ondernemers in Vlaanderen het slechtst? Binnenkort kan je al 
deze cijfers met enkele muisklikken vinden in een online semi-interactieve databank.

meer informatie:
www.werkbaarwerk.be

Nieuwe meting werkbaarheidsmonitor in 2013

Begin 2013 brengt de Stichting In-
novatie & Arbeid voor de vierde 
keer de werkbaarheid in Vlaanderen 
in kaart. Bij de vorige metingen in 
2004, 2007 en 2010 werd telkens 
een representatieve steekproef van 
20.000 loontrekkenden en 6.000 
zelfstandige ondernemers aange-
schreven. De respons varieerde van 
een kleine 40% tot 60%.

Zoals afgesproken in het VESOC-akkoord van  
17 februari 2012 verdubbelen de steekproeven voor 
de volgende meting tot 40.000 loontrekkenden en 
12.000 zelfstandige ondernemers. Zo zijn represen-
tatieve resultaten mogelijk voor meer deelpopula-
ties (bijvoorbeeld sectoren). Ook de vragenlijsten 
(loontrekkenden, zelfstandige ondernemers) van de 
werkbaarheidsmonitor werden onder handen geno-
men en waar nodig aangepast. Zo is onder meer de 
sectorindeling verfijnd. 

SERV ENERGIEBESPARING

BEN-gebouwen in strijd 
tegen klimaatverandering

Alle nieuwe gebouwen in de Europese lidstaten moeten tegen 2021 bijna-energieneutraal 
(BEN) zijn. Voor overheidsgebouwen is dat al vanaf 2019. Dat staat in de Europese richtlijn 
voor energieprestatie en binnenklimaat (EPB). Hoe Vlaanderen dit kan aanpakken, staat te 
lezen in een actieplan van het Vlaams Energie Agentschap (VEA). De SERV en Minaraad 
formuleerden hierover samen een advies.

Waarom BEN-gebouwen?

De overgang naar bijna-energieneutrale gebouwen is no-
dig in de strijd tegen klimaatverandering. De Europese 
Commissie becijferde dat de gebouwensector zijn uit-
stoot met 53% moet reduceren tegen 2030 en met 91% 
tegen 2050. Gebouwen hebben een zeer groot energie- 
en CO

2
-besparingspotentieel. In België nemen gebouwen 

60% van het totale besparingspotentieel voor hun re-

Belgische woningen  
verbruiken 72% meer  
energie dan het  
Europees gemiddelde 

kening. Vooral bestaande gebouwen kunnen beter. Bel-
gische woningen verbruiken 72% meer energie dan het 
Europees gemiddelde. Studies tonen aan dat besparin-
gen in gebouwen tot de meest kosteneffectieve klimaat-
maatregelen behoren. BEN-gebouwen zijn niet enkel 
goed voor het klimaat, ze dragen via de energiebesparing 
ook bij aan de bevoorradingszekerheid in België. Andere 
voordelen zijn het opwaarderen van het gebouwenpark, 
de kansen voor werkgelegenheid en de vergroening van 
de economie. Niet onbelangrijk is dat gebouwen met een 
laag energieverbruik bijdragen tot dalende energiekos-
ten in het gezinsbudget.
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Actieplan BEN-gebouwen

De Europese Commissie verplicht een Nationaal Plan 
voor BEN-gebouwen tegen september 2012. Daarom 
stelde het Vlaamse Energie Agentschap een actieplan 
BEN-gebouwen voor Vlaanderen op. Het actieplan be-
vat acties en maatregelen die leiden tot meer BEN-
gebouwen, zowel nieuwe als bestaande gebouwen. 
Het actieplan wil ook een maatschappelijk draagvlak 
creëren voor BEN-gebouwen. De knelpunten om zeer 
energiezuinige gebouwen op grote schaal te realise-
ren, zijn gedetecteerd. Ze vormen de basis voor acties 
en maatregelen, verdeeld over vijf pijlers: innovatie, 
integraal kwaliteitskader, communicatie, financiering 
en energiebeleid.
Het actieplan kwam in samenwerking met de stake-
holders tot stand. Ze konden deelnemen aan vergade-
ringen en feedback geven op de ontwerpversies van 
het actieplan. Ook de SERV en de Minaraad werden als 
stakeholders betrokken en formuleerden samen een 
advies.

EPB-eisen en kostenoptimale niveau

De SERV en Minaraad zijn voorstanders van een  
ambitieus beleid voor energiebesparing in gebouwen. 
Ze verwelkomen de overgang naar een gebouwenpark 
met een hoge energieprestatie. De raden vragen wel een 

Het is belangrijk dat BEN 
bouwen en verbouwen zo 
kostenoptimaal mogelijk 
verloopt 

degelijke onderbouwing van de eisen. Een geactualiseer-
de studie moet achterhalen wat het kostenoptimale  
niveau van energieprestaties van gebouwen is. SERV en 
Minaraad vragen de stakeholders in een vroeg stadium te 
betrekken bij die studie. De studie moet een sensitiviteits-
analyse bevatten en ook het economisch optimum voor 
de maatschappij berekenen. De EPB-eisen moeten op 
regelmatige en aangekondigde tijdstippen aangepast 
worden. Ze moeten verstrengen in de tijd naar mate het 
economisch optimum verbetert. Dit verstrengingspad 

moet compatibel zijn met de langetermijndoelstellingen. 
Het is belangrijk dat BEN bouwen en verbouwen zo kos-
tenoptimaal mogelijk verloopt. Indien nodig is een on-
derscheid naar grootte en type van gebouw gewenst, 
bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de hoge eisen 
voor kleine wooneenheden. 
Alleen bouwheren die verder gaan dan de opgelegde 
norm genieten van financiële prikkels om klimaat- 
redenen. Het ondersteuningsniveau moet worden afge-
stemd op wat nodig is om de investering uit te lokken. 
Voor kwetsbare groepen moeten er maatregelen komen 
die de initiële financieringslast verminderen. Bij deze 
doelgroep zijn maatregelen niet alleen rechtvaardig 
maar meestal ook erg effectief en efficiënt. Naast  
financiële steun dient voldoende aandacht te gaan naar 
het verlagen van administratieve lasten, het stimuleren 
van open en innovatieve demoprojecten, labels en  
certificaten en de begeleiding van particuliere energie-
besparingen. Voor ingrijpende renovaties is een ambi- 
tieus langetermijnplan en -traject nodig.

Betere integratie met andere beleids- 
niveaus

De strengere eisen moeten worden ondersteund met 
een aanvullend EPB-beleid. Denk aan de afbakening 
van verantwoordelijkheden van de bouwpartners, een 
betaalbaar en kwalitatief certificeringsbeleid, aanvullende 
maatregelen voor onderhoudsgevoelige installaties, 
etc. Een verdere integratie en afstemming met andere 
beleidsdomeinen zoals het generiek woonbeleid, ruim-
telijke ordening, innovatie, werkgelegenheid, energie-
armoede, … is nodig.
Tot slot verdient de afstemming met andere beleids-
niveaus aandacht. Een afstemming met het federaal  
niveau blijft noodzakelijk ondanks de overdracht van 
het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en de  
afschaffing van de fiscale aftrek voor energiebesparende 
investeringen. Vlaanderen heeft nu wel meer sleutels 
in handen voor een coherenter beleid dat energie- 
besparende investeringen stimuleert. Vlaanderen kan 
het lokale niveau ondersteunen bij initiatieven, drempels 
inventariseren en oplossingen zoeken en lokale initia-
tieven oplijsten, coördineren en faciliteren. 

meer informatie: www.serv.be

Wat zijn bijna-energieneutrale gebouwen?

De EPB-richtlijn definieert een bijna-
energieneutraal (BEN) gebouw als “een gebouw 
met een zeer hoge energieprestatie. De dicht bij 
nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie 
die nog is vereist, dient in zeer aanzienlijke 
mate te worden geleverd uit hernieuwbare 
bronnen die ter plaatse of dichtbij worden 
geproduceerd.”
De lidstaten moeten de algemene definitie 
aanpassen aan de regionale omstandigheden. 
Vlaanderen wacht voor de definitie op een 
studie die bepaalt welk de optimale kost voor 
energieprestaties is. Die definitie zal pas in de 
loop van 2013 klaar zijn en is dus niet 
opgenomen in het Vlaamse actieplan BEN-
gebouwen.
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Dienstencheques
in Vlaanderen

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bracht het rapport ‘De dienstenche-
ques in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg?’ uit. Als antwoord bracht 
de SERV een advies over de dienstencheques uit. Omdat ze een belangrijk instrument 
zijn voor het arbeidsmarktbeleid, focust het SERV-advies niet alleen op de zorgsector, 
maar op de hele arbeidsmarkt. Bovendien houdt het advies rekening met de wijzigingen 
aan het dienstenchequesysteem binnen de zesde Staatshervorming en met de afspra-
ken uit het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid.

Opzet

Het systeem van dienstencheques 
kennen we in België sinds 2003. Met 
deze cheques kunnen natuurlijke
personen ‘buurtdiensten’ aankopen 
bij een erkende dienstencheque- 
onderneming tegen een fiscaal gun-
stig tarief. De dienstencheque is dus 
een betaalmiddel voor thuishulp in 
het huishouden. Dat kan zowel in 

Een uitbreiding van de 
toegelaten activiteiten of 
van het type gebruikers is 
niet wenselijk 

huis (schoonmaken van de woning, 
wassen en strijken, kleine occasionele 
naaiwerken, bereiden van maaltijden) 
of daarbuiten (boodschappen, begeleid 
vervoer van personen met beperkte 
mobiliteit, strijken).

Doelstellingen behouden

De dienstencheques zijn op de  
eerste plaats ingevoerd als tewerk-
stellingsmaatregel. Het beleid wil 
een deel van de laaggeschoolde 
bevolking activeren en de economi-

sche groei stimuleren. Ook de bestrijding van zwart-
werk is een belangrijke doelstelling. Daarnaast wil het 
beleid via dit systeem werkende mensen de kans geven 
om arbeid en gezin beter te combineren. Het systeem 
draagt dus bij tot een verhoging van de werkzaam-
heids- en werkbaarheidsgraad en gaat de vervroegde 
uittrede tegen. Hiermee sluiten de doelstellingen van 
het dienstenchequesysteem nauw aan bij het VESOC-
akkoord Loopbaanbeleid.
De SERV vindt het niet wenselijk om radicale wijzigingen 
aan het dienstenchequesysteem door te voeren en on-
derschrijft hiermee de oorspronkelijke doelstellingen. 
De SERV wil dat het systeem prioriteit geeft aan de 
tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en 
herintreders. Ook een uitbreiding van de toegelaten  
activiteiten of van het type gebruikers is niet wenselijk. 
De SERV onderstreept dat de kostprijs belangrijk is bij 
het bepalen van de doelstellingen. Het systeem moet 
budgettair beheersbaar blijven. 

Erkenning en professionalisering

Met 2.754 ondernemingen (waarvan 1.198 in Vlaanderen) 
en 72.000 werknemers is de dienstenchequesector be-
langrijk voor de werkgelegenheid. De sector professiona-
liseert volop. Daarbij is aandacht nodig voor de erken-
ningsvoorwaarden van alle types van dienstencheque- 
ondernemingen. Vandaag bestaat er federaal een paritair 
samengestelde erkenningscommissie bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA). Na de bevoegdheidsover-
dracht op Vlaams niveau willen de sociale partners op  
dezelfde manier betrokken blijven bij de erkennings- 
procedure en het beheer van het dienstenchequesysteem.

              Aangekochte dienstencheques

Brussel Vlaanderen Wallonië België

2003 710.213 63.291 773.504

2004 195.320 6.094.769 1 .821. 1 72 8.1 1 1 .261

2005 688.748 14.635.928 4.989.1 37 20.313.813

2006 1.659.061 24.938.905 9.331.546 35.929.512

2007 3.379.182 34.891.212 14.909.525 53.179.919

2008 5.640.336 47. 2 1 1 .727 20.744.843 73.596.906

2009 7.586.882 48.108.564 22.519. 27 1 78.214.717

2010 10.381.980 59.300.065 27.071. 32 1 96.753.366

2011 12.563.276 66.274.861 29.825.823 108.663.965

totaal 42.094.790 302.166.244 131.275.929 475.536.963

Bron: RVA Door gebruikers aangekochte dienstencheques

Beheersbaar houden

De overheveling van het dienstenchequesysteem naar 
Vlaanderen kadert in de regionalisering van het doel-
groepenbeleid voor de arbeidsmarkt. Het succes van de 
dienstencheques groeit jaar na jaar. Met de huidige groei 
zal het overgehevelde bedrag de kosten niet dekken.

Het systeem kost de federale overheid vandaag veel 
geld. Per cheque betaalt de federale overheid 14,22 
euro en 0,0852 euro onkostenvergoeding aan de dien-
stencheque-onderneming. De gebruiker betaalt 7,5 
euro (vanaf 1 januari 2013 8,5 euro). Door de fiscale 
aftrek via de personenbelasting krijgt hij daarvan 2,25 
euro van de federale overheid terug.

DCH

Uitgiftebedrijf

Erkende 
onderneming

Federale 
overheid Gebruiker

Werknemers

e 7,50e 14,22
e 0,08

e 2,25

e 21,72

Om het systeem betaalbaar te houden besliste de mi-
nisterraad al eerder om het aantal dienstencheques per 
gebruiker vanaf 1 januari 2013 te beperken tot 8 per 
week of 400 per jaar. Voor een gezin worden dat er dan 
800 per jaar.

De continuïteit en zekerheid 
voor de ondernemingen,  
gebruikers en werknemers  
moeten gegarandeerd  
blijven 

Ook de SERV dringt aan op maatregelen om het  
systeem beheersbaar te houden. Tegelijk moeten de 
continuïteit en zekerheid voor de ondernemingen,  
gebruikers en werknemers gegarandeerd blijven.

Leefbaarheid bewaken

De sociale partners onderstrepen de nood aan aandacht 
voor de leefbaarheid van de dienstencheque-onder-
nemingen en de leefbaarheid van de dienstencheque-
werknemers. Zo kan je de vraag stellen of het totale 
bedrag van 21,72 euro voor dienstencheque-onderne-
mingen de kosten dekt, vooral voor ondernemingen op 
locatie (zoals strijkateliers).

Ook bij de leefbaarheid voor werknemers duiken vragen 
op. Het arbeidsrecht is echter een federale bevoegd-
heid. De SERV vraagt de overheid en sociale partners 
op de diverse niveaus actie te ondernemen.

Samen werken

De bevoegdheidsoverdracht is bijzonder complex. Door 
de regionalisering zal de nood aan communicatie, infor-
matie-uitwisseling, samenwerking en afstemming tussen 
de entiteiten toenemen. Om de overdracht vlekkeloos 
te laten verlopen is dringend bijkomend juridisch onder-
zoek nodig. 

meer informatie: www.serv.be
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Concurrentiepositie luchthaven 
Zaventem in gevaar

De vertekende concurrentiepositie tussen de Belgische luchthavens verhindert een 
duurzame toekomst voor de luchtvaart in België en Vlaanderen. Die kerngedachte for-
muleert de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) in haar rapport over de concurren-
tiepositie van de luchthaven van Zaventem. Ze vergelijkt de concurrentiepositie van de 
luchthavens Zaventem, Charleroi en Luik. De VLC doet meer dan de situatie schetsen. Ze 
formuleert ook een actieplan voor de Vlaamse Regering om de toestand te verbeteren.

Verschillende bevoegdheden

De VLC richt zich tot de Vlaamse 
Regering omdat de luchthaven van 
Zaventem op Vlaams grondgebied 
ligt. Toch is de Vlaamse Regering 
niet voor alle aspecten van de 
uitbating bevoegd. Belangrijke be-
voegdheden liggen bij de federale 
regering en de Europese Commissie. 
Doch, het is aan beide regeringen 
om voor een ‘effen speelveld’ te 
zorgen. Dat zal niet makkelijk zijn. 
De luchthavens van Charleroi en
Luik zijn eigendom van de Waalse 
overheid, terwijl de luchthaven van 
Zaventem grotendeels in privé-
handen is. De federale overheid 
heeft wel een minderheidspartici-
patie van 25% in Zaventem. 

De luchthavens van Luik en 
Charleroi profiteren van  
overheidssubsidies waarover  
Zaventem niet beschikt 

De Waalse overheid voert een  
actief luchthavenbeleid en heeft 
daar veel geld voor veil. Ook het 
Vlaamse beleid focust sterk op de 

eigen regionale luchthavens. Zelfs zo sterk dat de 
exploitant van Zaventem in het eerste actievoorstel 
aan de Vlaamse Regering vraagt om de luchthaven 
te erkennen als tweede belangrijkste economische 
motor voor Vlaanderen.

Sprekende cijfers

Uit het rapport blijkt dat de luchthaven van Charleroi 
systematisch marktaandeel van Zaventem afsnoept. 
Het aandeel passagiers in Zaventem daalt van 95% 
in 1998 tot 71% in 2011. Kijken we alleen naar de  
verdeling van Belgische passagiers met Europese 
bestemmingen, dan evolueert het aantal passagiers 
in Zaventem bijna niet, van 12,3 miljoen passagiers 
in 2006 tot 12,6 miljoen in 2011. Ondertussen stijgt 
het aantal passagiers in Charleroi stelselmatig van 
2,2 miljoen (15% marktaandeel) in 2006 tot 5,9 miljoen 
(32% marktaandeel) in 2011. 

Voor luchtvracht is de ontwikkeling gelijklopend. 
Terwijl Zaventem in 1998 ruim drie en een halve keer 
meer vracht afhandelde dan Luik, is de nationale 
luchthaven sinds 2009 overvleugeld door zijn Waalse 
concurrent. Op de luchthaven van Luik is de ver-
scheepte luchtvracht sinds 1998 ruim verviervoudigd. 
In 2011 behandelde Luik anderhalve keer meer lucht-
vracht dan Zaventem.

Oneerlijke concurrentie

Dat zou op zich geen probleem zijn, ware het niet dat 
de concurrentie oneerlijk verloopt. De luchthavens 
van Luik en Charleroi profiteren van overheids- 

subsidies waarover Zaventem niet beschikt. Hierdoor 
liggen ook de kosten per vertrekkende passagier in 
Charleroi op 2,39 euro terwijl dat in Zaventem 31,36 
euro bedraagt.
Met cijfers van de Nationale Bank van België toont 
het rapport de nefaste gevolgen op de nationale  
arbeidsmarkt aan. Zaventem is goed voor een toege-
voegde waarde van 3,3 miljard euro, voor Charleroi is 
dat 198 miljoen euro en voor Luik 461 miljoen euro. 
De VLC leidt hieruit af dat er niet alleen jobs verhui-
zen van Vlaanderen naar Wallonië, maar dat ook een 
aanzienlijk aantal jobs uit de Belgische economie 
verdwijnen.

Naast directe financiële injecties vanuit de overheid 
in de Waalse luchthavens verstoren bijkomende 
maatregelen in meerdere domeinen het competitief 
speelveld. De scheeftrekking van de mededinging uit 
zich verder nog in de luchtvaartveiligheid, lucht- 
havenbeveiliging en ruimtelijke ordening rond de 
luchthavens. Ook het gebrek aan correcte toepassing 

van het arbeidsrecht, fiscale en sociale wetgeving 
veroorzaakt onaanvaardbare voor- en nadelen. Daar-
om formuleert de VLC twaalf concrete actiepunten 
om de huidige toestand recht te trekken.      

12 actiepunten van de VLC 

1. Erken de luchthaven van Zaventem als de
tweede belangrijkste economische motor voor 
Vlaanderen. 

2. Herstel het economisch en reglementair ‘level 
playing field’ (concurrentieneutraliteit) voor 
de economische actoren in Zaventem.

3. Maak de loonkost voor vliegend personeel 
binnen Europa concurrentieel. 

4. Herstel dringend de concurrentievoorwaarden 
met Charleroi en Luik (level playing field). 

5. Integreer het spoorwegstation onder de lucht-
haven van Zaventem volledig in het binnen-
landse (Gewestelijk ExpresNet en IC/IR), het 
buitenlandse en het hogesnelheidsnetwerk. 

6. Zorg dringend voor een rechtszeker en stabiel 
wetgevend en operationeel kader voor alle  
actoren op de luchthaven van Zaventem.

7. Bied de economische actoren op Zaventem
een kader waarbij ze de investeringsenveloppe 
die bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen 
geparkeerd is, kunnen gebruiken voor nood- 
zakelijke infrastructuurinvesteringen. 

8. Werk voor het toeristisch beleid samen met de 
economische actoren actief op Zaventem.

9. Aanvaard het uitzonderingsregime niet waar-
bij commerciële luchtvaartmaatschappijen 
actief op puur commerciële luchthavens  
vrijgesteld zijn van het betalen van luchtver-
keers-leidingsdiensten.

10. Ondersteun actief vanuit het Vlaams Gewest 
de luchthaven connectiviteit en de logistieke 
functies.

11. Eis een geharmoniseerde toepassing van 
Europese regelgeving voor alle economische 
actoren actief op Belgische luchthavens om 
concurrentieverstoringen te voorkomen.

12. Aanvaard niet dat enkel de economische 
actoren actief op Zaventem moeten betalen 
voor de werking van het Directoraat-Generaal 
LuchtVaart. 

meer informatie:
www.vlaamseluchthavencommissie.be
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meer telewerken kan  
mobiliteitsknoop helpen ontwarren  

Telewerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing voor de mobiliteitspro-
blematiek. Dat stelt de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) in zijn advies aan minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits.

telewerken op agenda

Naar aanleiding van een studie uit 
2006 van de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) over de impact van 
telewerken op het verkeer in 
Vlaanderen zette minister van  
Mobiliteit en Openbare Werken  
telewerken op de agenda. Ze vroeg 
de MORA om advies over de actua-
liteitsgraad, de volledigheid en een 
aanvulling bij de aanbevelingen uit 
de studie. Ze peilde ook of extra 
onderzoek nodig is.

Acties in kaart

De MORA stelt vast dat telewerken 
belangrijke mobiliteitsbaten kan op-
leveren op individueel en collectief 
niveau. Meer telewerkers dragen bij 

Meer telewerkers dragen 
bij tot een structurele 
oplossing voor de 
mobiliteits- 
problematiek 

tot een structurele oplossing voor 
de mobiliteitsproblematiek. Maat-
schappelijke ontwikkelingen en be-

slissingen in verschillende beleidsdomeinen beïnvloe-
den de inzet van telewerken. Maatregelen voor 
telewerken hebben vaak arbeidsorganisatorische ge-
volgen en vallen buiten de bevoegdheid van het be-
leidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.
De MORA-leden zijn daarom voorstander van een mul-
tidisciplinaire en beleidsoverschrijdende aanpak van 
telewerken. Zij willen een rondetafel organiseren met 
de ministers van Werk, Innovatie, Economie, Onderwijs 
en Mobiliteit en de stakeholders van de beleidsdomei-
nen. De SERV treedt hen daarin bij. De MORA hoopt zo 
concrete en gedragen initiatieven te verzamelen die 
de ontwikkeling en verspreiding van telewerken op de 
Vlaamse arbeidsmarkt bevorderen. De MORA ziet 
hierbij een trekkende rol weggelegd voor Flanders Sy-
nergy. Als stichtend lid van de ‘New World of Work 
Community’ probeert Flanders Synergy nu al het 
‘Nieuwe Werken’ versneld in te voeren door het delen 
van ervaringen, het opheffen van drempels en het ac-
tiveren van geëngageerde werkgevers en werknemers.

Aanbevelingen VUB nog actueel

De MORA stelt vast dat vele aanbevelingen van de 
VUB-studie uit 2006 nog steeds actueel zijn, maar dat 
nuancering aangewezen is:

 Het is voor de MORA duidelijk dat sensibilisatie 
doelgroepgericht en verschillend moet zijn  
volgens sector en grootte van ondernemingen en 
organisaties. Er is promotie van best practices en 
een one stop shop nodig. De Vlaamse overheid 
kan als motor fungeren door telewerk bij alle 
overheidsdiensten, publieke instellingen en over-
heidsbedrijven in te voeren.

 De MORA spreekt zich niet uit of financiële onder-
steuning, al dan niet fiscaal, nodig is. De raad gaat 

ervan uit dat de noodzaak en de omvang van de 
fiscale en parafiscale afhandeling van mobiliteits-
vergoedingen aan bod komt op de rondetafel.

 De MORA ziet wel mogelijkheden in het voorstel 
van de VUB om een proefproject met tracking 
tools op te zetten waardoor ondernemingen en 
organisaties die een significante daling in het 
aantal autokilometers bereiken, worden beloond. 
Verder zou het goed zijn om na te gaan of het 
proefproject met tracking tools kan gekoppeld 
worden aan het proefproject rond de kilometer-
heffing van personenwagens.

 Aanvullend pleit de MORA voor een grotere flexi-
biliteit bij abonnementen van het openbaar ver-
voer en voor de lancering van een open call voor 
telewerkcentra en/of co-working places.

Verder onderzoek

De MORA wil meer aandacht voor telewerken in de 
studieopdrachten van de Vlaamse Regering. De raad 
wil onderzoek naar:

 telewerken in het onderzoek Verplaatsingsge-
drag en in afgeleide onderzoeken van het Steun-
punt Mobiliteit en Openbare Werken; 

 de beweegredenen van het al dan niet invoeren 
van telewerk in kmo’s; 

 het effect van wijzigend verplaatsingsgedrag- en 
patronen veroorzaakt door telewerken; 

 de inplanting en impact van telewerkcentra; 
 de impact van telewerken op peak shifting.

Dynamiek telewerken valoriseren

Door een reeks sociaal-economische initiatieven staat 
telewerken momenteel volop in de kijker. Minister  
Crevits heeft met haar brief van 26 januari 2012 het 
thema telewerken terug op de politieke agenda ge-
plaatst. De MORA wil de minister met het advies on-
dersteunen bij deze oproep. De MORA wil de gecreëerde 
dynamiek verder gevaloriseerd zien en spoort daarom 
alle betrokken vakministers en sociale partners aan 
om dit verder op te volgen.
De MORA wil samen met de SERV, de Stichting Inno-
vatie & Arbeid en Flanders Synergy nagaan of met 
positieve impulsen telewerken kan bijdragen aan de 
ontwarring van de mobiliteitsknoop.  

meer informatie: www.mobiliteitsraad.be
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Onderhandelingen  
sectorconvenants 2013-2014 gestart

Minister Muyters wil alle sectorconvenants 2013-2014 voor het einde van dit jaar on-
derhandelen en goedkeuren. Om deze timing te halen moeten de onderhandelingsvoor-
stellen voor de zomer ingediend worden. Acht sectoren hebben het onderhandelings-
gesprek met het departement Werk & Sociale Economie al achter de rug. SERVbericht 
schetst de (vernieuwende) prioriteiten en acties.

Screening vooraf

Voor de onderhandelingen starten, 
screent een ambtelijke werkgroep 
alle ingediende voorstellen. Deze 
werkgroep bestaat uit vertegen-
woordigers van de departementen 
Werk & Sociale Economie en 
Onderwijs, de kabinetten Werk en 
Onderwijs, VDAB, Syntra, Vlor, 
RTC Netwerk en SERV. Zij gaan na 
of het voorstel van sectorconven 
ant inspeelt op het decreet en het 
inhoudelijk kader dat door VESOC 
werd goedgekeurd. De ambtelijke 
werkgroep kan ook deelnemen aan 
de onderhandelingen.

 

Verhuizen: meer dan inpak-
ken en wegwezen

De ambtelijke werkgroep is una-
niem lovend over het voorstel van 
de verhuissector. Ambassador 
vzw, het opleidingsfonds van de 
verhuissector, helpt goed perso-
neel vinden en behouden. Ook  
permanente vorming, evenredige 
arbeidsdeelname en duurzame  
diversiteit komen daarnaast aan 
bod. De sector werkt hard aan zijn 
imago. Verhuizers bieden een 
dienstverlening met toegevoegde 
waarde. Verhuisgoederen hebben 
immers vaak een hoge emotionele 

en/of functionele waarde. Het sectorfonds doet 
moeite om aangesloten bedrijven die nog niet deel-
nemen aan permanente vorming of instroomprojecten 
te bereiken. Het biedt bijvoorbeeld opleidingen  
mobiel aan of maakt bedrijfsopleidingen op maat.

Hout vasthouden

Ook het voorstel van de houtsector kan op sympa-
thie rekenen. De sector formuleert maar liefst tien 
prioriteiten, waaronder werkplekleren en werkbaar 
werk. Deze twee thema’s staan in de addenda die 
sectoren met een convenant via het Europees Soci-
aal Fonds kunnen afsluiten. Het Loopbaanakkoord 
voorziet de middelen (ongeveer 10 miljoen euro). Op-
vallend is het intersectoraal partnerschap ‘Task Force 
PPT’. Deze actie loopt samen met de sectoren 
voeding, textiel en chemie. PPT staat voor produc-
tie- en procestechnologie. De samenwerking spruit 
voort uit een poging om een Se-n-se opleiding  
(secundair-na-secundair) met die naam op te rich-
ten. Als gevolg van een beslissing van de minister 
van Werk moet de houtsector, net als zeven andere 
sectoren, een sectorconsulent inleveren.

Voeding, sterkhouder in werkgelegenheid

De ambtelijke werkgroep waardeert in het voorstel 
van de voeding de sterke visie met aandacht voor de 
lange termijn. Als uitdagingen ziet het sectorfonds 
IPV het concurrentieel blijven op de krimpende  
arbeidsmarkt, langer werken mogelijk maken,  
bedrijven stimuleren strategisch om te gaan met 
hun menselijk kapitaal, kmo’s beter bereiken en 
kwetsbare loopbanen beter verzekeren. Niet alleen 

vorming vraagt investering maar ook persoonlijke 
ontwikkeling en functionele mobiliteit. Interessant 
zijn de upgrade trajecten voor productiemedewer-
kers (gericht op bijblijven met ontwikkelingen) en de  
diplomatrajecten voor jongeren, in het bijzonder de 
Se-n-Se opleidingen. Het sectorfonds voorziet ook 
opleidingen voor uitzendkrachten. De sector wil pe-
riodes van uitzendarbeid aangrijpen om mensen 
voor te bereiden op doorstroom. Ook de voedings-
industrie krijgt een sectorconsulent minder.

transport & Logistiek werkt aan instroom, 
imago en competenties

De sector Transport & Logistiek draait al geruime tijd 
constructief mee in de sectorconvenants. De ambtelijke 
werkgroep waardeert de aandacht voor diversiteit en 
de samenwerking met onderwijs, VDAB, RESOC’s (regi-
onaal sociaal-economisch overlegcomité) en binnen de 
netwerken van de SERV. Aansluiting met nieuwe the-
ma’s als loopbaandenken en werkbaarheid blijken voor 
het sectorfonds minder evident. De EU legt de werkne-
mers uit de sector een verplichte nascholing op om hun 
vakbekwaamheid te vergroten. Het sectorfonds moet 
bedrijven informeren over die verplichte nascholing en 
de weerstand bij oudere werknemers wegwerken. Posi-
tief is dat in het convenant de sector van de luchtafhan-
deling geïntegreerd wordt. Daardoor krijgt de sector in 
principe middelen voor een extra sectorconsulent.

Aanbevelingen VUB nog actueel

Ook de sectoren internationale handel, printmedia, 
textiel en chemie voeren onderhandelingen om nog 
voor de zomer hun sectorconvenants goedgekeurd te 
krijgen:

 de internationale handel wil op korte termijn de 
gevolgen van de crisis aanpakken en ervoor zor-
gen dat bedienden in de sector aan de slag blij-
ven. Op middellange termijn wil het sectorfonds 
Logos werken aan het imago van de sector en 
sensibiliseren rond sociale innovatie. Op lange 
termijn moeten bedrijfsculturen en -structuren 
dynamischer worden;

 de grafische sector ziet vier speerpunten waar-
onder het opnieuw toeleiden of heroriënteren van 
ontslagen werknemers binnen de sector, via out-
placement of loopbaanbegeleiding;

 de textielsector kent een afbouw van de reguliere 
onderwijs- en opleidingscapaciteit. De bedrijven 
staan dus meer zelf in voor het opleiden van hun 
werknemers. Het sectorfonds Cobot werkt daar-
voor een ondersteuningsaanbod uit, maar blijft 
ook inzetten op instroom in het onderwijs. Zowel 
de textiel als de grafische sector krijgen een  
sectorconsulent minder;

 de chemie wil sterk samenwerken met onderwijs 
en is partner in de Talentenfabriek. De Talenten-
fabriek moet uitgroeien tot een centraal informatie-
punt rond industriële beroepen in Antwerpen en 
de tewerkstellingsgraad in de sector verhogen.

De overige sectoren dienen op 30 juni hun onder-
handelingsvoorstel in. Die onderhandelingen starten 
in september 2012. 

Geïnteresseerd in één van de huidige of  
toekomstige sectorconvenants?
Zie www.werk.be (onder beleidsthema’s).
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SERV GENDER

 Genderloopbaankloof 
 op de agenda

De minister voor Gelijke Kansen plant een Vlaams actieplan om de genderloopbaankloof 
te bestrijden. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie maakte daarom een voorberei-
dende nota met vragen. De SERV geeft hierop advies. SERVbericht geeft een overzicht 
van de standpunten van de sociale partners.

Er ontbreekt heel 
wat informatie 
om de gender- 
loopbaankloof  

correct in kaart  
te brengen  

Pact 2020

De SERV is tevreden dat de gen-
derloopbaankloof op de agenda 
staat en dat er een traject is uitge-
stippeld voor een Vlaams actieplan. 
Het Pact 2020 wil dat de werk-
zaamheidsgraad bij vrouwen stijgt 
tot 75% in 2020. Simulaties wijzen 
uit dat de werkzaamheid van vrou-
wen in 2020 zal stranden op 71,5%. 
Onder meer daarom verdient de 
genderloopbaankloof aandacht.

Gebrek aan informatie

Er ontbreekt heel wat informatie 
om de genderloopbaankloof cor-
rect in kaart te brengen. Zowel indi-
catoren van objectief loopbaansuc-
ces als indicatoren van subjectief 
loopbaansucces zijn van belang:

 objectief loopbaansucces heeft 
bijvoorbeeld te maken met de 
mate waarin vrouwen participeren 
op de arbeidsmarkt en leiding- 
gevende functies innemen; 

 subjectief loopbaansucces heeft te 
maken met of vrouwen al dan niet 
tevreden zijn met hun loopbaan.

De sociale partners zien bij de gen-
derloopbaankloof drie belangrijke  
invalshoeken: de arbeidsmarktdeel- 
name van vrouwen en mannen, de 
sectoren en ondernemingen en het 
individu.

Verschil in loopbanen

Het gelijkekansenbeleid moet streven naar een zo groot 
mogelijke gelijkheid in objectief loopbaanverloop en een 
zo hoog mogelijke loopbaantevredenheid (= subjectief 
loopbaansucces) voor mannen en vrouwen. Het ver-
schil in loopbanen tussen mannen en vrouwen volledig 
wegwerken is onrealistisch. Persoonlijke keuzes van 
vrouwen én mannen inzake ambities, gezinsleven, … 
blijven bijzonder belangrijk. Er zijn ook verschillen in 
loopbanen tussen vrouwen. Vrouwen met een arbeids-
handicap zijn nog minder vertegenwoordigd op de  
arbeidsmarkt. De werkzaamheid van allochtone vrou-
wen is lager dan die van autochtone vrouwen, al stijgt 
hun werkzaamheid aanzienlijk sneller.

Verticale en horizontale ongelijkheid 

Er is nog werk aan de winkel om de verticale onge-
lijkheid (vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de 
hoogste hiërarchische niveaus) en de promotiekloof 
(vrouwen groeien minder makkelijk door) weg te wer-
ken. Het doel is een min of meer evenredige partici-
patie op alle hiërarchische niveaus. De juiste man of 
vrouw op de juiste plaats. 
De horizontale ongelijkheid (sectoren en beroepen 
waarin mannen of vrouwen sterk oververtegenwoor-
digd zijn) moet verkleinen. Het onderwijs speelt hierin 
een belangrijke rol. Ook sectoren en bedrijven kunnen 
knelpunten aanpakken die ongelijkheid veroorzaken. 
Binnen de loopbanen kan gewerkt worden aan: de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in precaire ba-
nen, de arbeidsomstandigheden en werkbaar werk in 
sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, 
evenredige opleidingsparticipatie, gelijk loon voor 
gelijkwaardig werk, …. 

Ge-SERV-eerd

Belgisch

Bedolven met kritiek werd hij, na 
de bekendmaking van het starters-
pakket “Migreren naar Vlaanderen. 
Starterspakket voor familiemigran-
ten”. Zo luidde een reactie dat Bok-
rijk, in vergelijking met het beeld 
dat minister Bourgeois schetst, 
een progressieve variant is van de 
Vlaamse natie. De minister kreeg 
ook een begeleide inleefreis naar 
Marokko aangeboden. Hij mocht 
dan uiteraard zijn zonnecrème niet 
vergeten, want de zon schijnt vaak 
in Marokko. 

Als je het mij vraagt lijkt Vlaande-
ren in de brochure niet zozeer op 
Bokrijk maar op een soort Aards 
Paradijs waar àlles voor ièdereen 
uiterst goed en succesvol geregeld 
is (onderwijs, werk, gezondheids-
zorg, ...). Alleen jammer van de re-
gen, natuurlijk.

Minder aandacht en reacties van 
burgers kreeg de voorstelling van 
het “Handvest voor Vlaanderen”. 
120 artikels lang en, volgens het 
Belang van Limburg, erg saai (er 
staan inderdaad geen grote ge-
kleurde foto’s van BV’s in). De 
meerderheidspartijen zijn erg fier 
op die Vlaamse grondwet en de op-

positie is dan weer, terecht, verbolgen omdat ze niet 
hebben mogen meeschrijven. Al heeft het dan bijna 
20 jaar in beslag genomen om te formuleren dat de 
vlag van Vlaanderen geel is met een zwarte leeuw, 
rood geklauwd en getongd (art. 4b). Nu, op de SERV 
doen we soms weken over één zin en dat heet dan 
“SERV – acquis”. En we zijn wel blij met onder andere 
art. 27f dat stelt dat elke Vlaming recht heeft op toe-
gang tot beroepsopleiding en bijscholing.

Ondertussen zwoegen we hier, net als honderden an-
dere ambtenaren, op de staatshervorming die er voor 
zal zorgen dat Vlaanderen het in de toekomst nog 
veel beter doet. Of dat ons ook sympathieker maakt 
is nog maar de vraag. En we hebben al niet over. Kijk 
maar naar de heisa naar aanleiding van het Frans par-
lementair informatierapport met als titel “La situa-
tion intérieure en Belgique”. Dat lijkt eigenlijk vooral 
over Vlaanderen te gaan en lokte dan ook heel wat 
Vlaamse reacties uit. 

Tussen al dat “Vlaams geweld” durft een mens al 
eens snakken naar iets Belgisch (al doet de term stil-
aan archaïsch aan). Gelukkig is er altlijd nog Belgisch 
bier en Belgische chocola. Lekker toch? 



Wegwijzer in Europese haven- en vervoer-
dossiers
De Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Nationale 
Havenraad (NHR, ondertussen ministerie Infrastruc-
tuur en Milieu) publiceren voor de tweede keer een 
“Wegwijzer in Europese haven- en vervoerdossiers”. 
Op dit moment is alleen de webversie beschikbaar. Je 
krijgt een korte beschrijving van de Europese dos-
siers die mogelijk een impact hebben op havens en 
vervoer. De belangrijkste documenten kan je down-
loaden. 

In het najaar verschijnt een gedrukte versie in het  
Engels. Hiervoor werken de VHC, de NHR en de ESPO 
(European Sea Ports Organisation) samen.

Vlaamse havens in 2011
In juli verschijnt het rapport De Vlaamse havens - Fei-
ten, statistieken en indicatoren 2011. Het presenteert 
een jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenis-
sen en statistische gegevens in en over de Vlaamse 
havens. Het rapport met alle tabellen en nog meer 
gedetailleerde informatie komt ook op de website.
www.vlaamsehavencommissie.be


