
Welke dossiers liggen de komende periode
(2019-2020) op tafel van het Vlaams
sociaal overleg?
 
In december publiceren we het
werkprogramma van de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
met een overzicht van de projecten en
activiteiten die de komende maanden aan
bod zullen komen. We focussen daarbij op
drie thema's.
 
In afwachting geven we al een vooruitblik
met de uitgangspunten van het
werkprogramma. In de eerste helft van
december volgt het werkprogramma.
 
Meer info: www.serv.be
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Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen

die een transitie vragen van het economische

weefsel en de bijhorende infrastructuur.

Doelgerichte maatregelen zijn nodig om die

transitie van Vlaanderen te sturen en te

vergemakkelijken en de internationale positie

van Vlaanderen als aantrekkelijke, innovatieve

kenniseconomie te versterken.

Toekomstgerichte economie
en infrastructuur

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

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

Innovatie en ondernemerschap
 
Een ecosysteem dat innovatie en
ondernemerschap bevordert moet de
transitie van de economie ondersteunen. De
SERV wil aanbevelingen formuleren voor een
transversaal ‘mission oriented’
innovatiebeleid en aangepaste indicatoren
en wil vanuit een breed perspectief advise-
ren over versterking van ondernemerschap.
 
 Uitbouw van infrastructuur
 
De benodigde infrastructuur moet versneld
en toekomstgericht worden uitgebouwd. De
SERV werkt verder aan een visie op de
Vlaamse investeringsaanpak en het
infrastructuurbeleid. Ook de regulering,
organisatie en financiering van nutssectoren
staan op de agenda. Bijzondere aandacht
gaat naar energie en water, gelet op de
belangrijke ontwikkelingen en voornemens
van de nieuwe Vlaamse Regering, net zoals
naar waterschaarste en wateroverlast.
 
 



De maatschappelijke trends en transities

bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor de

werkgelegenheid maar vereisen ook nieuwe

competenties en een goed functionerende

arbeidsmarkt. Daarnaast zorgen de transities

voor nieuwe kansen en uitdagingen voor zorg,

sociale bescherming en armoedebeleid. 

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

Levenslang leren, leercultuur en
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 
De SERV zal verder inzetten op levenslang
leren, leercultuur en aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt. Specifiek wordt bekeken hoe
de participatie aan levenslang leren kan
toenemen door het verkennen van
gedragsinzichten, door input te leveren voor
een aantrekkelijk onderwijs- en
opleidingsaanbod voor iedereen en door het
opvolgen van het op te richten platform voor
levenslang leren. De SERV wil ook bijdragen
aan de versterking en verbreding van duaal
leren en de verkenning van
beroepskwalificerende leerwegen om
ongekwalificeerde uitstroom en
knelpuntvacatures tegen te gaan.
 
Vermaatschappelijking van de zorg
 
De SERV werkt aan een gedeelde visie van
de sociale partners over
vermaatschappelijking van de zorg. De SERV
bereidt ook een analyse voor van de
budgettaire keuzes in zorg, welzijn en
armoedebestrijding en zal in zijn advisering
blijvend aandacht besteden aan diversiteit,
armoede, kansengroepen en e-inclusie. In
het kader van maatregelen om werken meer
lonend te maken, zal de SERV ook de sociale
toeslag (jobstimulans in het groeipakket) en
de kinderopvang bekijken.
 
 



Efficiënte en effectieve overheden zijn van

groot belang voor de creatie en het behoud van

welvaart en welzijn en voor de sociaal-

economische prestaties van landen en regio’s:

‘governance matters’. In het licht van de

maatschappelijke ontwikkelingen en transities

vraagt dat verdere vernieuwing en verbetering

op heel wat terreinen. Gezonde

overheidsfinanciën blijven daarbij essentieel.

Bestuurlijke vernieuwing en
gezonde financiën
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Beter beleid en betere regelgeving
 
Er wordt aansluitend bij het regeerakkoord
ook verder gewerkt rond beter beleid en
betere regelgeving. De SERV zal een advies
formuleren over de vormgeving van
‘onderbouwd en overlegd beleid’ en over de
aanpak van spending reviews. De SERV zal
ook de aangekondigde initiatieven van de
regering rond instrumentele en systemische
evaluaties (bij o.a. EWI), regelluwe zones en
experimentwetgeving, gebiedsgerichte
programmawerking en administratieve
vereenvoudiging van nabij volgen.

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

Overheidsinvesteringen en
begrotingsdoelstellingen
 
Tot slot zal het SERV-kader rond
overheidsinvesteringen en
begrotingsdoelstellingen worden
geactualiseerd in het licht van de ambities
geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord,
evenals te verwachten aanpassingen aan
het Europese begrotingskader door de
nieuwe Europese Commissie. De SERV zal
de recent ontwikkelde ruimere definitie van
overheidsinvesteringen verder uitwerken en
implementeren en zal tevens een visie op
een Vlaams schuldbeleid uitwerken als
aanvulling op de schulddoelstelling
geformuleerd door de vorige Vlaamse
Regering.
 

Hervorming Vlaamse overheid
 
De SERV zal een advies uitbrengen over het
aangekondigde programma voor een
grondige hervorming van de Vlaamse
overheid met principes, randvoorwaarden en
vragen die daarbij voor de sociale partners
belangrijk zijn, onder andere op het vlak van
participatie. Er wordt een soortgelijk
specifiek advies voorbereid over de
voorgenomen vernieuwing en reorganisatie
van het Vlaamse inspectie- en
handhavingsbeleid.
 


