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Sociale partners staan klaar voor 
zesde staatshervorming

Nu BHV gesplitst is geraakt, komt de rest van 
wat voor verdere hervorming in aanmerking 
komt in het vizier. Belangrijke materies zoals 
kinderbijslag, arbeidsmarkt, zorg, … maken nu 
onderwerp uit van onderzoek; besprekingen 
en voor de toekomst cruciale besluitvorming. 
Materies die vanuit hun oorsprong en evolutie 
en ook vaak vanuit de financieringsbronnen 
corebusiness zijn voor de sociale partners. Het 
spreekt voor zich dat de Vlaamse sociale part-
ners zich intensief beraden over verdere ont-
wikkelingen.
Om dit in gezamenlijk overleg verder te behan-
delen gaan de gesprekspartners uit van een 
aantal belangrijke principes: 

De sociale partners onderstrepen het cruciale 
belang van coördinatie en overleg tussen de 
deelentiteiten, zowel op het politieke niveau, 
als op het niveau van de sociale partners. De 
zesde staatshervorming vertoont een dermate 
grote complexiteit dat meer dan voordien over-
leg onontbeerlijk is, zowel tussen het federale 
niveau en de deelstaten als tussen de deelsta-
ten onderling.

De sociale partners benadrukken de betekenis 
van het sociaal overleg bij de uitvoering van de 
staatshervorming. De overgehevelde bevoegd-
heden in het kader van de zesde staatshervor-
ming behoren grotendeels tot de kerndomeinen 
van de sociale partners. De implementatie dient 
te gebeuren met behoud van het sociaal over-
leg voor alle materies die momenteel voorwerp 
zijn van overleg en afspraken tussen sociale 
partners en de overheid.

De sociale partners vragen dat de middelen die 
van oorsprong uit de sociale zekerheid komen 
en die worden overgedragen, aangewend wor-
den voor sociaal beleid en mede beheerd wor-
den door de regionale sociale partners.
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SERV BEGROTINGSBELEID 

Europa en het  
Vlaams begrotingsbeleid

Het Vlaams beleid wordt in belangrijke mate bepaald door Europese regelgeving. 
Voor het Vlaams begrotingsbeleid is dat niet anders, zij het momenteel eerder on-
rechtstreeks en minder opvallend dan in sommige andere beleidsdomeinen zoals 
leefmilieu of energie. Zal deze invloed de volgende jaren verder toenemen of juist niet?

Europees begrotingskader

De Europese invloed op het begrotingsbeleid van de 
lidstaten wordt in grote mate bepaald door het stabi-
liteits- en groeipact (SGP). Dit Europese begrotings-
kader heeft tot doel om een duurzame economische 
groei te bevorderen via een gezond begrotingsbeleid 
van de lidstaten. Sinds de inwerkingtreding ervan is dit 
begrotingskader aangepast, maar in wezen blijven de 
fundamenten onverminderd gelden: de lidstaten moe-
ten naar een schuldgraad van maximaal 60% streven 
door de begrotingstekorten te beperken, of een even-
wicht dan wel een overschot te boeken in bepaalde ja-
ren. Zo moet België tegen 2015 zijn begrotingstekort 
wegwerken.

Het SGP verbindt enkel de lidstaten (België) en heeft 
formeel dus geen rechtstreekse impact op het Vlaams 
begrotingsbeleid. Onrechtstreeks bepaalt Europa wel 
het Vlaams begrotingsbeleid. Het Belgisch begrotings-
saldo is immers de som van de begrotingssaldi van alle 
overheden, dus ook de gewesten en gemeenschappen.

Schuldafbouw had niet 
tot doel om tegemoet te 
komen aan de Europese 
bepalingen 

Vorige begrotingen in harmonie met  
Europa 

De voorgaande jaren leek het alsof Vlaanderen een au-
tonoom begrotingsbeleid kon voeren, zonder rekening 
te moeten houden met de Europese context. Zowel de 
vorige Vlaamse Regering als de huidige hebben in hun 
regeerakkoord een begrotingspad uitgetekend zonder 
dit te toetsen aan het Europese kader. Tot en met 2012 
leek dit alvast geen probleem te vormen. De reden hier-
voor is echter dat het Vlaams begrotingsbeleid volledig 
in de lijn lag met de Europese vereisten.
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Tijdens de vorige legislatuur stond het Vlaams begro-
tingsbeleid in het teken van de schuldafbouw. Deze 
schuldafbouw had niet tot doel om tegemoet te komen 
aan de Europese bepalingen, maar het had wel tot ge-
volg dat Vlaanderen jaarlijks een substantiële bijdrage 
leverde voor de verbetering van het Belgische begro-
tingstekort. Ook de huidige regering heeft de voorbije 
jaren een inspanning geleverd door het begrotingste-
kort van meer dan € 1 mld weg te werken.

Bijkomende inspanningen onvermijdelijk 

Voor de komende jaren zal het minder eenvoudig zijn 
om de bepalingen van het regeerakkoord in overeen-
stemming te brengen met de Europese vereisten. 
Dit komt door de keuze die de Vlaamse Regering ge-
maakt heeft om vanaf 2012 geen bijkomende inspan-
ningen meer te leveren: Vlaanderen wil het begro-
tingsevenwicht de komende jaren aanhouden zonder 

extra inspanning 
te leveren.

Op het eerste
gezicht lijkt dit 
in overeenstem-
ming te zijn met 
de Europese doel-
stelling die tegen 
2015 een even-

wicht vereist. Als alle andere Belgische overheden net 
zoals Vlaanderen een evenwicht bereiken tegen 2015, 
komt België tegemoet aan deze Europese doelstelling. 
Uit het jongste rapport van de Hoge Raad van Financi-
en blijkt echter dat de federale overheid in dit scenario 
een te grote inspanning zou moeten leveren, tenzij een 
deel van de federale uitgaven overgeheveld worden 
naar de gemeenschappen en gewesten. Concreet zou 
dit kunnen gebeuren naar aanleiding van de geplande 
staatshervorming. Hoewel Vlaanderen in dat scenario 
een evenwichtsbegroting zou kunnen inhouden, zal dit 
toch een bijkomende inspanning met zich meebrengen 

 

omdat Vlaanderen onvoldoende middelen zal ontvan-
gen om alle nieuwe bevoegdheden uit te oefenen. 

Er is op korte termijn een 
duidelijk afsprakenkader 
nodig over de verdeling 
tussen de verschillende 
regeringen 

Welke bijkomende inspanning voor Vlaan-
deren? 

Europa bepaalt niet in welke mate de deelstaten moe-
ten bijdragen aan de begrotingsdoelstellingen van de 
lidstaten. Wel moet België in zijn volgende stabili-
teitsprogramma duidelijk aangeven hoe het evenwicht 
tegen 2015 bereikt zal worden en ook hoe deze in-
spanning zal verdeeld worden tussen de verschillende 
overheden. 

Omwille van de Europese context is er dus op korte 
termijn een duidelijk afsprakenkader nodig om de ver-
deling over de verschillende regeringen te bepalen. De 
impact hiervan voor het Vlaams begrotingsbeleid is 
aanzienlijk. Indien er bv. afgesproken zou worden dat 
Vlaanderen een inspanning moet leveren in functie 
van zijn aandeel in de totale overheidsuitgaven, zou dit 
een jaarlijkse bijkomende inspanning vergen van ca.  
€ 800 mln op jaarbasis. Dit zou niet alleen betekenen 
dat Vlaanderen de komende jaren geen mogelijkheid 
meer heeft om nieuwe initiatieven te voorzien, maar 
zou zelfs nieuwe inkomsten of besparingen vragen. 
Zo’n vaart moet het niet lopen, maar de mogelijke 
reikwijdte van de Europese verplichtingen voor Vlaan-
deren zijn in ieder geval zeer ingrijpend.

Onduidelijkheid troef 

Het is dan ook vreemd dat er momenteel nog geen for-
mele gesprekken opgestart zijn over de inspanningen 
die de volgende jaren moeten geleverd worden door 
de deelgebieden. De Hoge Raad van Financiën heeft 
de voorbije jaren wel een aantal illustratieve scenario’s 
naar voor geschoven, maar hierover is nog geen con-
sensus bereikt tussen de regeringen. Hoe langer deze 
beslissing uitgesteld wordt, hoe minder lang Vlaande-
ren zich kan voorbereiden op de nieuwe budgettaire 
situatie. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het 
jongste begrotingsadvies van de SERV is dan ook dat 
de Vlaamse Regering zo snel mogelijk tot duidelijke af-
spraken moet komen met de andere Belgische overhe-
den over de verdeling van de inspanning. 
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SERV SLImmE NETTEN

Slimme netten zijn nodig
De roep naar slimme netten klinkt steeds luider. Maar wat zijn slimme netten eigenlijk 
en waarvoor zijn ze nodig?

7

Wat zijn slimme netten?

Een slim net is een elektriciteitsnet 
waarbij door technologie en com-
municatie het net slim wordt be-
heerd. De term slim net is echter 
misleidend omdat hij de focus legt 
op het net. Beter is te spreken van 
een slim energiesysteem. Het zijn 
niet zozeer de netten die slim wor-
den, maar wel het beheren en ge-
bruiken van de infrastructuur.

Essentieel  
bij slimme netten is de 

communicatie 

Hoe worden netten slim? 

Essentieel bij slimme netten of energiesystemen is 
de communicatie. Niet enkel stroom wordt tussen de 
actoren vervoerd. Ogenblikkelijk informatietransport 
moet ervoor zorgen dat de juiste stromen op het juiste 
moment in de juiste richting bewegen. De term ‘slim 
net’ wordt vaak ten onrechte als synoniem gebruikt 
voor netten met digitale meetapparatuur zoals slimme 
elektriciteitsmeters. Bij de opvolging wordt dan het 
aantal slimme meters als maatstaf gebruikt. Dat geeft 
een vertekend beeld want er bestaan alternatieven om 
het net slim te sturen.
Netten bestaan uit delen met hoge spanning (trans-
missienetten) en uit delen met midden- en laagspan-
ning (distributienet):

 de hoge spanningsnetten zijn al voor een groot deel 
slim met een significante integratie van intelligen-
tie. Dergelijke netten slimmer maken gebeurt om 
belangrijke knooppunten te verbinden. Men spreekt 
dan vaak over (Europees) supergrid. 

 op lagere spanningsniveaus is er quasi (nog) geen 
intelligentie omdat hier klassiek een eenrichtings-
verkeer geldt naar de consument toe. Nu steeds 
meer mensen en bedrijven op lagere spanning zelf 
stroom opwekken en hun overschot op het net in-
jecteren dringt een aangepast beheer van de lage 
spanningsnetten zich op en is het gebruik van ICT 
nodig om de netten in evenwicht te houden. Vaak 
spreekt men van microgrids of Virtual Power Plants 
(VPP) als lokale netten door middel van intelligentie 
lokale actoren verbinden en relatief autonoom ope-
reren.

Waarom zijn slimme netten nodig? 

Klassieke en nucleaire centrales die stroom voorzien 
aan miljoenen consumenten maken stilaan plaats voor 
duurzame energiebronnen die decentraal stroom op-
wekken. De netten, die klassiek instaan voor het trans-
port van daar waar de stroom opgewekt wordt naar 

daar waar het nodig is, krijgen een andere invulling. 
Aangezien elektriciteit niet opgeslagen kan worden, 
moet de opgewekte stroom meteen gebruikt worden. 
Die complexe evenwichtsoefening wordt in het nieuwe 
energiesysteem nog complexer. Hoe de slimme netten 
er uitzien, is dus afhankelijk van het energiesysteem 
dat we nastreven. Hét slim net bestaat niet.
Een tweede reden waarom de roep naar slimme netten 
steeds luider klinkt, is de ouderdom van de bestaande 
netten. De elektriciteitsnetten in Europa gaan al ca. 
vijftig jaar mee en hebben last van slijtage. Infrastruc-
tuurinvesteringen zijn zeer duur en moderne technie-
ken kunnen ervoor zorgen dat de netbeheerder niet 
blind moet vervangen. Zo kan de distributienetbeheer-
der met slimme meters detecteren waar het net niet 
meer toereikend is en eerst investeren in die delen. 
Het investeren in intelligentie in netten laat dus een 
uitstel of zelfs een beperking van vervangingsinveste-
ringen toe. 

Wat moeten slimme netten kunnen?

In elk geval moeten de netten van de toekomst alle 
opwekkingstechnologieën integreren (= plug-and-play 
systeem). Het productiepark zal immers divers zijn 
met centrale en decentrale opwekking en hernieuw-
bare en klassieke energiebronnen. 
Een slim net moet ook nieuwe toepassingen onder-
steunen, zoals elektrische wagens en warmtepompen. 
Deze nieuwe toepassingen zorgen voor een trend rich-

ting toenemend elektriciteitsverbruik. Bij een grote ge-
lijktijdige vraag kunnen zich problemen voordoen door-
dat de piekvraag het piekaanbod overstijgt. Essentieel 
in dit verhaal is communicatie en verzamelen van in-
formatie over de actoren. Slimme netten ondersteunen 
een actieve betrokkenheid van eindconsumenten door 
bijvoorbeeld de consumptie te sturen in de tijd om het 
piekverbruik te beperken.

Er ontbreekt een visie over de  
toekomst van ons energiesysteem 
en welke netten we daarvoor  
nodig hebben  

Waarom zijn onze netten nog niet slim?

Er ontbreekt vandaag een visie over de toekomst van 
ons energiesysteem en welke netten we daarvoor no-
dig hebben. Daarnaast bestaan er structurele uitdagin-
gen die moeilijk weggewerkt raken.

Eerst en vooral is een goed reguleringskader nodig om 
de juiste incentives voor de investeringen te voorzien. 
Netbeheerders opereren in sterk gereguleerde mark-
ten waardoor ze weinig stimulans hebben om te inves-
teren in innovatie, zeker niet in O&O van technologieën 
met een onzekere uitkomst. Een tweede barrière is 
het gebrekkige standaardisatieproces. Ondanks de 
uitvaardiging van mandaten door de Europese Com-
missie laat de set van standaarden op zich wachten 
en nemen de meeste netbeheerders een afwachtende 
houding aan om niet te komen vast te zitten bij één 
technologie-aanbieder. Een derde barrière vormt het 
ontbreken van aantrekkelijke business-modellen. Deze 
business-modellen dienen het voor zowel leveranciers, 
consumenten en andere marktspelers aantrekkelijk 
te maken om deel uit te maken van de transitie naar 
slimme netten. De vereiste technologische doorbraken 
zijn grotendeels bekend maar de integratie ervan bij de 
verschillende actoren is de grootste uitdaging. Vooral 
het warm maken van consumenten om actief te parti-
ciperen in de energiemarkt lijkt een grote uitdaging. 
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Vlaanderen in 2050
Mensenmaat in een metropool

Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet het nieuwe kader vormen voor de ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen. Zo kan het beleid beter en actiever inspelen op nieuwe uitda-
gingen. SERVbericht vroeg meer uitleg aan Peter Cabus, secretaris-generaal van het 
departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Vlaanderen had vroeger al een 
ruimtelijk structuurplan. Voldeed 
dat dan niet?

PC: Het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) was de afgelopen 
vijftien jaar de leidraad voor het 
Vlaamse ruimtelijk beleid. Dat heeft 
tot positieve en zichtbare resultaten 
geleid. Intussen staan we voor nieu-
we uitdagingen zoals de verdere 
verstedelijking, de vergrijzing, de 
migratie, de bevolkingsgroei, het 
energievraagstuk, de klimaatveran-
dering en de gevolgen van globalise-
ring. Daarom besliste de Vlaamse  
Regering in januari 2011 om een  

Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen op te
maken. Vanzelfspre-
kend gooien we hier-
mee de goede ele-
menten van het
RSV niet overboord, 
maar met het nieu-
we plan willen we 

beter en actiever inspelen op nieuwe 
uitdagingen en mogelijkheden.

Hoever staat het intussen met de 
uitwerking van het beleidsplan? 

PC: zoals je weet, verloopt een der-
gelijk traject in verschillende fases. 
Aan het groenboek ging een heel 
traject vooraf. Met de campagne 
‘Ruimte voor Morgen’ moedigden 

Het groenboek gaat 
uit van de  
Metropool Vlaanderen 
als ruimtelijk beeld  
in 2050 

we de burgers aan om mee te denken over het ruimte-
gebruik in Vlaanderen. Daarnaast vonden verschillen-
de partnerdialogen plaats met het middenveld, profes-
sionelen en de andere beleidsvelden van de Vlaamse 
Overheid. Dat voortraject was nodig om de verschil-
lende wensen en belangen te kennen. Al deze vergaar-
de kennis verwerkten we in het groenboek dat de 
Vlaamse Regering op 4 mei 2012 goedkeurde. 

Het groenboek is een discussiedocument. Wat is de 
kerngedachte voor de toekomst van de ruimte in 
Vlaanderen? 

PC: het groenboek gaat uit van de Metropool Vlaande-
ren als ruimtelijk beeld in 2050. Metropolitane gebie-
den zijn vandaag al wereldwijd cruciaal voor de soci-
aaleconomische en culturele ontwikkeling. Dat zal in 
2050 nog meer het geval zijn. Om de Metropool Vlaan-
deren mogelijk te maken moet het ruimtelijk beleid 
zoeken naar een evenwicht tussen drie krachtlijnen: 
het versterken van de metropolitane allure van Vlaan-
deren, het behoud van de mensenmaat in de Vlaamse 
omgeving en de ontwikkeling van een veerkrachtige 
ruimte (zie kader).

Krijgt ‘de mens’ nog een plaatsje in dit steden- 
verhaal? 

PC: uiteraard draait het hele verhaal ook om de mens 
in zijn omgeving. We willen van Vlaanderen geen ano-
nieme miljoenenstad maken. Door de relatieve klein-
schaligheid van onze steden, dorpen en bewoningspa-
troon verder uit te spelen, kunnen we tegelijk de 
levenskwaliteit verbeteren. 
De metropolitane ambitie is nodig om onze welvaart te 
kunnen blijven verzekeren. Ruimte is een schaars 
goed. Vandaag wordt ongeveer een vierde van 

Paul Cabus, secretaris-generaal van het departement Ruimte-
lijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

Vlaanderen ingenomen door bebouwde of verharde 
oppervlakte en door tuinen. In het groenboek lanceren 
we de langetermijndoelstelling om de bijkomende 
groei binnen die ruimte op te vangen. Dit vraagt ook 
om ruimtelijke efficiënte investeringen in de econo-
mie. Ook beleidsstrategieën zijn nodig die mikken op 
een productiviteitsverhoging van de bestaande ruimte 
voor economie.

Na het groenboek komt een witboek. Hoe pakken jul-
lie dat verder aan? 

PC: we zetten het partnerschapsmodel en de aanpak 
via coproductie voort. Daarom werden vier werkgroe-
pen opgericht. Het sociaaleconomisch middenveld is 
hierin goed vertegenwoordigd. De werkgroepen heb-
ben de opdracht input te leveren om de beleidsvisie op 
punt te stellen, beleidsstrategieën uit te werken en 
een aanzet tot actieprogramma te geven. Vanaf april 
2013 consolideren we dit werk in een ontwerp van wit-
boek. 

meer informatie:  www.ruimtevoormorgen.be

Krachtlijnen voor de 
metropool Vlaanderen 
(uit groenboek) 

 De Vlaamse Regering heeft met Vlaanderen in 
Actie de ambitie tegen 2020 een Europese topre-
gio te zijn. Het groenboek wil door het versterken 
van de metropolitane allure van Vlaanderen tot 
een polycentrisch stedennetwerk deze ambitie 
doortrekken naar 2050. De steden moeten bij 
uitstek de plaats worden waar innovatie en ken-
nisontwikkeling een plaats krijgen. 

 De burgerbevraging leert dat veel Vlamingen een 
duurzamere en groenere leefomgeving wensen. 
De tweede krachtlijn is dan ook dat de mensen-
maat in de Vlaamse omgeving behouden blijft. De 
metropool mag niet uitgroeien tot een stedelijke 
massa maar moet de bestaande kleinschaligheid 
van de steden en dorpen uitspelen als troef. Het 
clusteren van woningen, werkplekken, winkels 
en voorzieningen in bepaalde knopen van het 
polycentrisch netwerk, gekoppeld aan een actief 
open ruimtebeleid, staan centraal. 

 Het groenboek vertrekt vanuit maatschappelijke 
uitdagingen die in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen minder van tel waren. Door de speci-
fieke ligging en ruimtelijke kenmerken is Vlaan-
deren gevoelig voor externe factoren zoals kli-
maatverandering en stijgende energieprijzen. Er 
is ook ruimte nodig voor de productie van voed-
sel en hernieuwbare energie. Groenblauwe aders 
op het platteland en in de stad moeten toelaten 
hevige regenval op te 
vangen. Groen in de 
stad zorgt in de zomer 
voor aangename 
verkoeling en draagt 
bij tot de leefbaarheid. 
Daarom moeten we 
bouwen aan een veer-
krachtige ruimte.

Het evenwichtig uitwerken 
van de drie krachtlijnen samen is essentieel 
om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling  
mogelijk te maken. Het zoeken naar dit evenwicht is 
de opgave waarvoor het ruimtelijk beleid vandaag 
staat.  



Stichting Innovatie & Arbeid OPEN INNOVATIE

Open innovatie 
in de bouwsector
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Wat is …
open innovatie: staat voor 
kennisdelen en samenwer-
king tussen bedrijven of met 
kennis- en onderzoekscentra.

E-peil: is een maat voor het 
primair energieverbruik van 
de wooneenheid en een 
parameter uit de energie-
prestatiebeoordeling (EPB) 
voor gebouwen.

Nieuwe meting werkbaarheidsmonitor in 2013

De bouwsector is geen voorloper in open innovatie en daarom ging de Stichting 
Innovatie & Arbeid op zoek naar voorbeelden bij de early adopters van energiezuinig 
bouwen en een laag E-peil. Het E-peil is een trigger voor innovatie, net zoals duurzaam en 
ecologisch bouwen. Tijdens gesprekken in de bedrijven en de bouwsector, verzamelden 
we drempels en hefbomen bij het realiseren van open innovatie.

Vooral business to 
business

In de bouwsector is er samen-
werking: bij de producenten van 
bouwmaterialen en technieken, op 
de bouwwerf en tussen de 
producenten en de bouwwerf. 
Binnen elk terrein is er verticale en 
horizontale samenwerking of B2B 
en samenwerking met collega-
bedrijven. Ook bij de early adopters 
van E-innovaties is er vooral een 
B2B-samenwerking met klanten en 
leveranciers. Het gaat om kennis-
uitwisseling en samen ontwikkelen 
van verbeteringen en vernieuwing 
in zoverre er geen concurrentie-
nadeel is. Het afschermen van de 

eigen kennis is de belangrijkste 
drempel bij de samenwerking, zeker 
tussen collegabedrijven. Succes-
verhalen zijn er in de bouwsector 
wanneer bedrijven complementaire 
producten of diensten aanbieden en 
men door samenwerking zijn 

marktaandeel kan beschermen of uitbreiden. Het 
massiefpassiefproject, een samenwerking tussen een 
producent van bakstenen en van isolatie is hier een 
voorbeeld van.

De basis voor een 
geslaagde samenwerking  
is altijd het vertrouwen 

moeilijker voor KmO’s

KMO’s vinden moeilijker toegang tot grote bedrijven, 
omdat die meer gericht zijn op massaproductie en 
minder geïnteresseerd zijn in oplossingen op maat. 
Kleine bedrijven gaan voor oplossingen op zoek naar 
collega-KMO’s, waarbij eenzelfde bedrijfscultuur, 
minder bureaucratie en meer flexibiliteit een voordeel 
is. De basis voor een geslaagde samenwerking is altijd 
het vertrouwen, soms worden afspraken geformaliseerd 
maar dat is geen absolute voorwaarde voor succes. 

Omdat zowel bij producenten als bij aannemers op de 
werf een interdisciplinaire benadering nodig is, kiezen 
sommige bedrijven er voor om meerdere activiteiten 
in eigen beheer te combineren. Anderen zijn gewonnen 
voor de methodiek van het bouwteam en brengen van 
bij de start van een bouwproject alle grote potentiële 
actoren samen. Luchtdichtheid is een cruciaal element 
bij het bereiken van het E-peil en benadrukt zo het 
belang van informatie en samenwerking. Producenten 
van materialen en technieken gebruiken websites en 
living labs om hun innovaties kenbaar te maken. De 
innovaties zorgen ook voor een grotere behoefte aan 
vakopleidingen en interdisciplinaire kennis. Voor de 
bouwsector wordt dit gekanaliseerd en gecoördineerd 
door de Task Force Bouw die hiermee een betere 
afstemming wil bereiken tussen de bouwopleidingen.

Stichting Innovatie & Arbeid OPEN INNOVATIE

De overheid kan open innovatie  
ondersteunen 

De overheid ondersteunt open innovatie in de bouw op 
diverse manieren. Zo zijn er onderzoekscentra die hun 
kennis delen met de producenten van materialen en tech-
nieken en samen innovatieprojecten opzetten, met bv. de 
steun van de provinciale innovatiecentra. De provinciale 
steunpunten duurzaam bouwen zijn voor de bouwheren 
een bron van inspiratie voor energiezuinig bouwen en 
kunnen aanzetten tot samenwerking tussen de bouw-
partners. Ook het beleidsdomein DAR - Team Duurzame 
Ontwikkeling en het Vlaams Energie Agentschap (VEA) 
kunnen mee open innovatie ondersteunen.
Het informatiedossier bevat talrijke suggesties van de 
gesprekspartners over wenselijke ondersteunings-
maatregelen in de hoop een bijdrage te leveren aan 
open innovatie in de bouw. 

meer informatie:
www.serv.be/stichting - gverdonck@serv.be

Stichting Innovatie & Arbeid GEWELD DOOR DERDEN

Voorkomen dat een vonk 
vuurwerk wordt

Dagelijks krijgen organisaties met agressie van externen te maken. Steeds driester, 
vooral in de stad. Begrip voor moeilijke klanten is belangrijk, maar bij agressie staan 
organisaties meestal pal achter hun personeel.

Om het agressiviteitsbeleid te onderzoeken klopte de 
Stichting Innovatie & Arbeid bij negen organisaties in 
Vlaanderen aan. Vooral de verbale agressie kwam in 
dit onderzoek aan bod. Er werd informatie verzameld 
door interviews met bedrijfsverantwoordelijken en 
werknemersafgevaardigden en op basis van docu-
menten. Het onderzoek vond plaats bij ondernemingen 
met een publieke functie (De Lijn, de VDAB, bpost), 
kleinere organisaties en familiebedrijven (Antwerp 
Tax, Elektro Taelman, de Koninklijke Apothekers-
vereniging van Antwerpen) en grote organisaties 
(Carrefour, Media Markt en het Heilig Hart Ziekenhuis 
van Leuven).
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Allerlei oorzaken voor verbale agressie

De negen organisaties worden met verbale, fysieke 
en zelfs criminele agressie geconfronteerd. Verbale 
agressie komt het meest voor. Bronnen van agressie 
zijn onder meer: producten en diensten die niet aan 
de klantverwachtingen voldoen; gebrek aan (goede) 
communicatie met klanten; procedures en infrastruc-
tuur die niet bevorderlijk zijn; gedragingen van klanten 
en medewerkers; externe omstandigheden; wettelijke 
verplichtingen die wrevel opwekken.

De principes van de preventiepiramide

Een oriënterend instrument voor het opzetten van een 
integraal agressiebeheersingsbeleid is de preventie-
piramide met vijf preventieniveaus. Onderaan vormt 
de samenleving de basis. Binnen de organisatie zijn er 
vier actieniveaus:
1 maatregelen om het algemeen klimaat te bevorde-

ren (zoals de uitwerking van kwaliteitsvolle dienst-
verlening en een positief personeelsbeleid)

2 algemene preventiemaatregelen (bv. aangename 
onthaalruimtes, beperkte wachttijden)

3 specifieke preventiemaatregelen voor omschreven 
problemen (bv. training in agressiehantering, ca-
merabewaking voor diefstalpreventie)

4 curatieve of remediërende maatregelen (bv. inroe-
pen van bijstand; incidentmelding en –registratie; 
opvang en begeleiding van slachtoffers, schade-
herstel).

De maatregelen kunnen verschillende domeinen om-
vatten: organisatorische en fysiek/technische maat-
regelen, personeelsmaatregelen, maatregelen voor 
klanten en met partners (externe preventiediensten, 

buurt, politie, wetgever, enzovoort). Preventie is een 
zaak van het bedrijf, de medewerkers, werknemersaf-
gevaardigden, beleidsmedewerkers, preventiediensten 
en externe betrokkenen.

Systematische preventie en nazorg

Verbale agressie komt het 
meest voor 

De Lijn en de VDAB gaan voor hun uitgebouwd agres-
siebeheersingsbeleid van deze principes uit. Andere 
organisaties hebben er delen van ingevuld. Sommige 
zoeken inspiratie bij externe preventiediensten of 
andere bedrijven met een omvattend beleid. 
Agressieproblemen worden meestal als een geheel 
benaderd, maar de respondenten beschrijven vooral 
preventiemaatregelen, minder curatieve en nazorg-
maatregelen. Soms wijzen ze naar fundamentele pre-

ventie zoals het kwaliteitshandboek dat in apotheken 
algemeen de dienstverlening wil garanderen en indi-
rect bijdraagt tot voorkomen van conflicten. Organi-
saties willen vooral een positieve sfeer met klanten 
creëren. De belangrijkste vermelde maatregelen zijn 
preventieve opleiding om met agressie te kunnen om-
gaan, infrastructuur en ICT-middelen die bijdragen tot 
vermijden en bestrijden van agressie, ondersteuning 
van collega’s en leidinggevenden en nazorg. Men wil 
steeds kort op de bal spelen tegenover de agressieple-
ger en ten gunste van het slachtoffer. 

Werknemersafgevaardigden betrokken

Incidenten en maatregelen worden altijd besproken 
met de werknemersafgevaardigden waar een afvaardi-
ging is. De afgevaardigden beklemtonen de ondersteu-
ning van leidinggevenden, de melding en registratie 
van agressie, preventieve opleiding voor alle medewer-
kers en de gepaste opvang van de werknemers die het 
slachtoffer werden van agressie. 

meer informatie:  
www.serv.be/stichting - lbaisier@serv.be

mORA mOBILITEITSVERSLAG

mobiliteitsverslag 2012
Dit jaar brengt de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) in zijn Mobiliteitsverslag 2012 twee 
thema’s onder de aandacht van het beleid: infrastructuurinvesteringsbeleid en gedeelde 
mobiliteit.

Infrastructuurinvesterings-
beleid

Infrastructuurinvesteringen zijn nodig 
om een aantal capaciteitsknelpunten 
op de verschillende infrastructuur-
netwerken weg te werken. De MORA 
pleit voor de realisatie van deze nood-
zakelijke projecten ondanks de moei-
lijke economische en budgettaire om-
standigheden.
De huidige situatie maakt dat het 
nodig is om duidelijke, doelgerichte 
keuzes te maken in het infrastruc-
tuurinvesteringsbeleid die passen 
binnen een ruim mobiliteitsbeleid. In 
het verleden zijn keuzes gemaakt 
die onvoldoende draagvlak hebben 
gevonden bij het middenveld maar 
toch een aanzienlijk deel van het 
budget bezwaren.

De MORA vraagt de Vlaamse Rege-
ring om het middenveld de kans te 
geven om de maatschappelijk im-
pact van projecten in te schatten 
door duidelijk aan te geven wat de 
maatschappelijke meerwaarde van 
een project is. Duidelijk communice-
ren over een aantal maatschappelij-
ke criteria zoals de impact op be-
reikbaarheid, de betaalbaarheid van 
het project, het vervoerspotenti-
eel,… zijn hiervoor cruciaal. Het 
hanteren van duidelijke parameters 
bij de keuze en deze keuzes trans-
parant communiceren, zullen ze ook 
meer gedragen maken. De MORA is 
er van overtuigd dat deze werkwijze 
positief zal bijdragen aan een per-
formanter mobiliteitsbeleid.

Gedeelde mobiliteit

In het vorige mobiliteitsverslag gaf de MORA aan dat 
we nieuwe antwoorden moeten zoeken om de 
individuele mobiliteitswensen te verzoenen met de 
maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, 
congestie, energieschaarste, milieu en stedelijke 
levenskwaliteit. Inzetten op gedeelde mobiliteit is een 
kostenefficiënte manier om de performantie van het 
vervoerssysteem in Vlaanderen te verhogen.

De nieuw opkomende gedeelde mobiliteitsdiensten 
zijn niet zomaar een hype, maar verdienen 
beleidsaandacht omdat ze passen in een transitie naar 
duurzame mobiliteit. Doordat gedeelde mobiliteit het 
aanbod kwalitatief versterkt, verlaagt het de auto-
afhankelijkheid. De MORA pleit dan ook voor een actief 
overheidsoptreden om het potentieel van gedeelde 
mobiliteit te vertalen in een reële doorbraak naar een 
duurzaam mobiliteitssysteem.

De nieuw opkomende gedeelde 
mobiliteitsdiensten zijn niet 
zomaar een hype 

Het is belangrijk dat in de beheersovereenkomsten 
wordt vastgelegd dat per gebied gestreefd wordt naar 
een mix van vervoersdiensten. De openbaarvervoer-
operatoren moeten synergieën zoeken met gedeelde 
modi, partnerschappen aangaan en zorgen voor geïn-
tegreerde betaalsystemen en tarieven. De MORA wijst 
ten slotte op de perspectieven die gedeelde mobiliteit 
biedt om elektrische voertuigen op een kosteneffici-
ente wijze in het vervoerssysteem in te schakelen. 

meer informatie:  
www.mobiliteitsraad.be/mobiliteitsverslag
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Hervormingen groenestroom- en  
warmtekrachtkoppelingscertificaten

Het steunmechanisme voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling wordt hervormd. 
We gaan na of deze hervorming slaagt voor de SERV-test voor een beter functionerend 
certificatensysteem.

Wat verandert?

De hervorming heeft vier doelstel-
lingen voor ogen:
1 de kost per opgewekte hoeveel-

heid stroom fors inperken: er 
wordt sterk gesleuteld aan het 
systeem door het invoeren van 
banding. Hierdoor wordt de één-
op-éénrelatie tussen een cer-
tificaat en een eenheid (MWh) 
groene stroomproductie door-
geknipt. Goedkopere technolo-
gieën krijgen minder dan één 
certificaat per MWh en duurdere 
technologieën meer dan één cer-
tificaat per MWh productie. Hier-

mee wordt getracht de overbodige winsten door 
een unieke marktprijs voor alle – en dus ook zeer 
goedkope – technologieën op de markt te vervan-
gen door een diversificatie van de steun per tech-
nologie. Bovendien wordt ook de steun permanent 
gemonitord en afgestemd op de veranderende rea-
liteit. De steun wordt verder ook beperkt in de tijd, 
in overeenstemming met de afschrijvingsperiode. 
Leveranciers die meer doorrekenen dan ze aan kos-
ten dragen krijgen een boete. Tot slot daalt de steun 
voor zonnepanelen van 230 naar 90 euro per certi-
ficaat.

2 meer groene stroom produceren in Vlaanderen: het 
decreet komt hieraan tegemoet door een groeipad 
voor te schrijven naar 20,5% hernieuwbare energie 
in 2020.

3 investeerders in groene energie maximale zeker-
heid bieden: dit tracht men te bereiken door het in 
standhouden van de gegarandeerde minimumsteun 
en de stabiele marktwaarde van de certificaten die 
de huidige hiaten zullen opvullen.

4 de kosten van het steunmechanisme correct sprei-
den over alle verbruikers: dat wil men bereiken door 
de certificaten volledig via de leveranciers door te 
rekenen (en niet meer deels door de netbeheerders) 
waardoor iedereen bijdraagt. Wel is er voor grote 
energie-intensieve bedrijven een gedeeltelijke 
vrijstelling voorzien. Afnemers met zonnepanelen 
moeten dan weer een netvergoeding betalen door 
de dubbele belasting van het net.

Geslaagd voor de SERV-test?

In eerdere adviezen hebben de SERV en Minaraad de 
voorwaarden bepaald waaraan een beter functionerend 
certificatenysteem moet voldoen. Aan sommige van die 
voorwaarden komt de hervorming inderdaad tegemoet, 
van andere is dat nog niet duidelijk, omdat veel zal af-

hangen van de concrete vormgeving en implementa-
tie, onder andere in de uitvoeringsbesluiten. Aan weer 
andere randvoorwaarden voldoet de hervorming (nog) 
niet. We testen de vier doelstellingen van het decreet:
1 Belangrijk is dat de voorwaarden waaraan wel vol-

daan is, belangrijke verbeteringen inhouden met het 
oog op de efficiëntie van het systeem (punt 1 linker-
pagina). Toch blijven er een aantal aandachtspunten 
bestaan met betrekking tot de efficiëntieverbete-
ringsvoorstellen. Zo wordt een maximale bandingra-
tio ingevoerd die echter de mogelijkheid uitsluit om 
duurdere toepassingen te ondersteunen waarvan de 
meerkosten nochtans door milieu- of sociaal-econo-
mische baten gerechtvaardigd kunnen zijn. Ook zou 
de banding best gebeuren op basis van de minimum-
steun i.p.v. de verwacht marktwaarde.

2 Wat meer groene stroom betreft, is het niet duide-
lijk wat de juiste ambitieniveau is. Dat het quotum 
op 20,5 % wordt gebracht, betekent nog niet auto-
matisch dat het aandeel aan groene stroom ook ef-
fectief zo hoog zal liggen. Het valt dus af te wachten 
of we effectief zullen beantwoorden aan de Europese 
groenestroomdoelstellingen voor België. 

3 De zekerheid voor investeerders verbetert in theo-
rie omdat alle certificaatgerechtigde projecten recht 
hebben op minimumsteun, maar de exploitatiezeker-
heid is niet altijd gegarandeerd voor alle installaties. 

4 Of de kosten correct zullen worden gespreid door 
de hervorming is niet gegarandeerd en moeilijk na 
te gaan. Zo is het onduidelijk hoeveel leveringen van 
transmissieklanten precies extra zullen worden vrij-
gesteld van de certificatenplicht en welke tegenpres-
taties hier tegenover moeten staan. Ook is het niet 
duidelijk of de controle door de VREG op de door-

rekening van leveranciers praktisch wel uitvoerbaar 
is. Zo niet, dan ontstaan ook risico’s voor de transpa-
rantie en de verdelingseffecten. Bovendien blijft de 
financiering na de hervorming via de elektriciteitsta-
rieven verlopen, hetgeen op lange termijn niet houd-
baar is. 

 Bovendien heeft de hervorming effecten op de 
marktwerking. Het systeem is immers complexer 
geworden. Banding en de nauwe bandbreedte tus-
sen minimumsteun, de marktprijs en de boete ver-
minderen weliswaar de voordelen voor dominante 
spelers op de elektriciteitsmarkt. Maar door het be-
perkte verschil tussen de marktprijs en de minimum-
prijs dreigen de certificaten van niet-geïntegreerde 
spelers - zeker in geval van een overschot - naar de 
netbeheerders te gaan (door de opkoopplicht van 
de netbeheerders). Dat kan de marktwerking op de 
certificatenmarkt sterk verminderen. Ook kan de be-
perkte marge tussen de marktprijs en de boete de 
leveranciers ertoe aanzetten om gewoon de boete te 
betalen en de kosten daarvan door te rekenen. Tot 
slot lijkt de hervorming geen rekening te houden met 
een toekomstvisie van het energiesysteem. Het on-
dersteuningsmechanisme stuurt niet in de richting 
van een gewenste strategische hernieuwbare ener-
giemix maar eerder naar de vandaag meest kosten-
efficiënte technologieën. 

De hervorming is dus nodig geweest. De hervorming 
bevat efficiëntieverbeteringen maar er blijven nog heel 
wat aandachtspunten en vragen bestaan, vooral bij de 
praktische uitvoering van de hervormde systeem en de 
impact op de investeringszekerheid. 
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Rio+20
Glas half vol of half leeg?

Ontgoocheling alom na de slotverklaring op de VN-top voor Duurzame Ontwikkeling 
Rio+20. Nu het stof is gaan liggen, blikken we met wat meer afstand terug op de resulta-
ten van RIO+20. Is het glas half vol of half leeg?

minimaal compromis

Meer dan honderd staats- en 
regeringsleiders keurden op 22 
juni 2012 de slottekst ‘De toekomst 
die we willen’ goed. De tekst moet 
de weg vrijmaken voor een groene 
groei van de planeet, die meer 
ecologisch en sociaal moet zijn. De 
tekst bevat echter te weinig of 

geen precieze engagementen. De 
politieke wil om verder te gaan dan 
het minimum ontbreekt in tegen-
stelling tot de succesrijke top in 
1992 met o.a. twee juridisch 
bindende afspraken over klimaat-
verandering en biodiversiteit.

De politieke wil om verder 
te gaan dan het minimum 
ontbreekt 

Teleurstelling over de  
slottekst

Zelfs in VN-kringen stak men niet 
onder stoelen of banken dat men 
meer verwacht had van de top. De 
niet-gouvernementele organisaties 
(NGO) waren sterker in hun 
reacties en spraken van een
epische (Greenpeace) of kolossale 
(WWF) mislukking. Vrouwen-
organisaties waren teleurgesteld 

omdat vrouwenrechten weg werden onderhandeld 
onder druk van conservatieve groepen en regeringen. 
Ook vakbonden waren bitter in hun reacties: “op een 
dode planeet zijn er geen jobs”. EU-commissaris 
voor Milieu en Klimaat Connie Hedegaard verklaarde 
dat de tekst zeer zwak was en dat de onderhandelaars 
zich daarvan bewust waren. Algemeen werd het 
gebrek aan urgentie gelaakt en overheerste het 
gevoel dat er geen grote stappen zijn genomen. 
Vrijwel niets is afdwingbaar en de meeste 
engagementen zijn vrijwillig.

VN-top is meer dan de slotverklaring

Moeten de grote multilaterale conferenties dan maar 
opgedoekt worden? Dat is een brug te ver. Het gaat 
voorbij aan de inspanningen die pleitbezorgers voor 
duurzame ontwikkeling uit alle middens leverden, van 
bedrijfsleven tot vakbonden, steden en gemeenten en 
landen, ... In het People’s Forum kwamen de NGO’s en 
belangengroepen bijeen buiten de stad maar de 
discussies sijpelden door naar de officiële onder-
handelaars. Het engagement uit deze neven-
evenementen is duurzamer dan de drie dagen van de 
conferentie. Met meer dan 10.000 vertegenwoordigers 
van de civiele maatschappij kende de Rio+20 top een 
brede participatie. Daarom is Rio+20 een complete 
mislukking noemen, niet juist. Het blijft belangrijk dat 
er op wereldniveau gewerkt wordt aan duurzame 
veranderingen. Beter een zwakke slottekst dan 
helemaal geen akkoord.

Wat er wel werd bereikt 

Ten slotte zijn er ook zaken die het wel gehaald hebben.
Zo is er de erkenning dat de groene economie een 
instrument is voor duurzame groei en dat groei anders 

SERV RIO+20

moet worden gemeten dan enkel door het BNP. In de 
slotverklaring is de sociale pijler opgenomen en is er 
aandacht voor sociale inclusie, waardig werk, 
mensenrechten, eerlijke verdeling en de promotie van 
groene banen.
De fundamentele rol voor de civiele maatschappij is 
onomkeerbaar samen met het besef van de verant-
woordelijkheid van en door het bedrijfsleven. Er zijn 
engagementen om de vervuiling van de oceanen en de 
illegale visserij aan te pakken en het duurzaam energie-
gebruik aan te moedigen.
Er komt een tienjarenkaderprogramma voor duurzame 
productie en consumptie en een High Level Forum om 
voorstellen van Sustainable Development Goals uit te 
werken.
De uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen 
komt op de agenda.

Wat na de top? 

Het momentum van de Top moet worden behouden en 
gekoesterd. De voortrekkers van duurzame ontwikke-
ling moeten het enthousiasme levendig houden. Busi-
ness as usual is niet denkbaar noch wenselijk.

In de slotverklaring schaarden de landen zich achter 
een groene economie, met als doel een duurzamer 
economisch model. Concrete doelstellingen komen er 
tegen 2015.

Hier kunnen de sociale partners 
hun verantwoordelijkheid opne-
men. In Vlaanderen doen ze dit ze-
ker. Naar aanleiding van de Rio+20 
top heeft de SERV-voorzitter het 
engagement van de Vlaamse soci-
ale partners herhaald. Het Pact 
2020 is het scenario voor de over-
gang naar een duurzame, innova-
tieve en toekomstgerichte econo-
mie en een sociaal rechtvaardige 
samenleving. In de ondernemin-
gen komen de drie dimensies van 
duurzame ontwikkeling samen en 
vervullen de sociale partners hun 
basisrol. Vergroening is een alles-
omvattende evolutie die niet al-
leen de ecosectoren maar ook de 
traditionele economische secto-
ren vat. Groene banen zullen de 

werkloosheid niet oplossen maar ze helpen wel. En 
belangrijk is dat de groene jobs er ook voor kwetsbare 
groepen zijn. 

De Vlaamse sociale partners nemen de boodschap van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ernstig dat 
de overgang naar een groene economie met duurzame 
jobs moet plaatsvinden in overleg met de sociale part-
ners. Groene banen kunnen de motor zijn voor sociale 
vooruitgang mits goede begeleiding en sturing. Op de 
Groene Jobs-Conferentie eerder dit jaar formuleerde 
de SERV samen met de Vlaamse overheid en de IAO de 
succesfactoren voor groene werkgelegenheid. “Heb 
aandacht voor de ontwikkeling van competenties en 
vaardigheden, anticipeer op veranderingen op de ar-
beidsmarkt, maak tijd voor sociaal overleg en veranker 
de sociale rechtvaardigheid”.      

Groene banen kunnen de 
motor zijn voor sociale 
vooruitgang 

meer informatie: www.uncsd2012.org
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Commissie Diversiteit EVENREDIGE  ARBEIDSDEELNAmE 

Tien jaar decreet  
evenredige arbeidsdeelname
Op 18 juni 2012 gingen de sociale partners en de kansengroepenorganisaties bij de SERV 
in dialoog met de minister en enkele parlementsleden. Het gespreksthema was tien jaar 
beleid evenredige arbeidsdeelname (EAD) en het tienjarig bestaan van het ‘EAD-decreet’ 
dat een Vlaams kader voor non-discriminatie en diversiteit op de arbeidsmarkt vastlegde.

To do

Tijdens het gesprek bogen de aan-
wezigen zich over de arbeidsmarkt-
instrumenten gericht op personen 
van allochtone afkomst en personen 
met een arbeidshandicap en de af-
stemming met de doelstellingen en 
acties van het VESOC-akkoord
Loopbaanbeleid. Ter voorbereiding 
van de bijeenkomst ontving de mi-
nister van Werk Philippe Muyters 
van de SERV en de Commissie Di-
versiteit een oplijsting van acties en 
aandachtspunten.

Slimme focus

Karel Van Eetvelt, voorzitter van de 
Commissie Diversiteit, vroeg o.a. 
een ‘slimme focus’ voor het EAD-in-
strumentarium waaronder de diver-
siteitsplannen in ondernemingen. 
Dit betekent: 

 een focus op de prioritaire kan-
sengroepen: personen van al-
lochtone afkomst, personen met 
een arbeidshandicap en vijftig-
plussers

 incorporatie van het loopbaan-
denken in de instrumenten, maar 
evenredige arbeidsdeelname
blijft het doel

 gericht en gecoördineerd inzetten 
op subdoelgroepen zoals nieuw-
komers, hooggeschoolde alloch-

tonen en/of langdurig zieken
 meer transparantie over de globale resultaten en 

het bekijken van de meerwaarde van resultaatsfi-
nanciering 

 sterkere betrokkenheid van werknemers bij de di-
versiteitsplannen

 behoud van concrete instroomdoelstellingen plus 
het focussen op duurzame instroom en retentie van 
de prioritaire kansengroepen.

itvoering loopbaanakkoord

Bij de prioritaire acties 
van het loopbaanakkoord 
is er aandacht voor  
kansengroepen 

Ann Vermorgen, ondervoorzitter van de SERV, zoomde 
in op het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid en de relatie 
met de kansengroepen. Het akkoord benadrukt de blij-
vende noodzaak aan het realiseren, bewaken en moni-
toren van evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 
Het hoofdstuk rond kansengroepen moet de komende 

jaren worden uitgevoerd. De ondervoorzitter bena-
drukte ook dat er bij de prioritaire acties van het loop-
baanakkoord aandacht is voor kansengroepen. Zo zul-
len we door in te zetten op de ongekwalificeerde 
uitstroom met bijzondere aandacht voor de grootste-
den en centrumsteden, heel wat allochtone jongeren 
bereiken. Zo kan bij het werkplekleren bijzondere aan-
dacht gaan naar lerenden met een arbeidshandicap en 
unnen we door in te zetten op werkbaarheid ook iets 

doen voor mensen met gezondheidsproblemen, een 
chronische ziekte of handicap.

Commissie Diversiteit EVENREDIGE  ARBEIDSDEELNAmE 

Naima Charkaoui (Minderhedenforum)

uitdagingen genoeg

Michiel Van de Voorde van het departement Werk en 
Sociale Economie legde in zijn uiteenzetting een
aantal vragen en uitdagingen van het beleid op tafel. 
Hoe kunnen we de dwarsverbanden met andere be-
leidslijnen versterken zoals Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen, competentieontwikkeling, inno-
vatieve arbeidsorganisatie? Zoals het economisch 
ondersteuningsbeleid en het nieuw industrieel be-
leid? Hoe kunnen we de macro-effecten van het 
EAD-beleid op de arbeidsmarkt versterken en zicht-
baar maken? Hoe kunnen we de betrokkenheid van 
de kansengroepen versterken?

Evenredige arbeidsdeelname

Naima Charkaoui en Mohamed Chakkar van het 
Minderhedenforum benadrukten dat de nationali-
teitskloof na tien jaar ongeveer even groot blijft en 
discriminatie nog steeds wijd is verspreid. Zij pleit-
ten voor het tegengaan van de versnippering van 
doelstellingen en doelgroepen die zich de voorbije 
jaren aftekende, voor een financiering van resulta-
ten in plaats van louter inspanningen en voor een 

Evenredige arbeidsdeelname 
moet als doel voorop blijven 
staan 
sterk handhavingsbeleid op het vlak van discrimi-
natiebestrijding. Evenredige arbeidsdeelname 
moet als doel voorop blijven staan. Competentie- 
en loopbaanacties vormen een middel om hier toe 
bij te dragen.

Ondersteuning nodig

Jos Wouters van het Gebruikersoverleg Arbeid en Handi-
cap gaf aan dat er heel wat verborgen werkloosheid is bij 
personen met een handicap of chronische ziekte en men-
sen vaak met inactiviteitsvallen te maken krijgen. Het 
beleid moet hier op inzetten. In de geest van het geratifi-
ceerde VN-verdrag voor personen met een handicap 
moet de context worden aangepakt die mensen het 
moeilijk maakt een job op te nemen of aan de slag te 
blijven. Ondersteuning bij het volgen van een beroeps-
opleiding, ondersteuning op de werkplek ongeacht het 
type onderneming, jobcoaching op afroep, disability ma-
nagement in de ondernemingen, … moeten structureel 
worden uitgewerkt. 

Verdere stappen zetten

Minister Muyters gaf aan dat het een goed moment is om 
bij de bevordering van evenredige arbeidsdeelname stil 
te staan. Het loopbaanakkoord treedt in werking, de on-
derhandelingen voor de sectorconvenants lopen, er zijn 
afspraken voor de verderzetting van de structurele EAD-
projecten van de kansengroepenorganisaties en sociale 
partners (Jobkanaal, diversiteitsconsulenten van de vak-
bonden, Work Up en Gebruikersoverleg Handicap en Ar-
beid). In het najaar staat bij de hervorming van de te-
werkstellingsmaatregelen het luik ‘individuele inschakeling’ 
op de agenda. De VDAB maakt intussen werk van heel 
wat aanbevelingen van de Commissie Diversiteit en deze 
weg kan verder worden bewandeld. Het is belangrijk dat 
we in goed partnerschap, via de gepaste fora, samen 
werken aan eenzelfde doel.  

meer informatie: www.serv.be/diversiteit
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Sectorconvenants 2013-2014 
op de onderhandelingstafel

In juni 2012 dienden de sectoren hun ontwerp in voor de sectorconvenant 2013-2014. 
De bespreking met het departement Werk & Sociale economie vindt plaats in septem-
ber en oktober. SERVbericht vroeg aan de sectorfondsen wat de uitdagingen en plan-
nen zijn voor werkplekleren en werkbaarheid.

meer info over één van de huidige of  
toekomstige sectorconvenants:
www.werk.be (onder beleidsthema’s).

Sectorale uitdagingen aanpakken 

K. Yperman (Horeca Vorming Vlaanderen): “De uit-
dagingen in de horeca zijn de professionalisering 
van de bedrijfsvoering met focus op het personeels-
beleid en de competentieontwikkeling. Verder blijft 
aandacht nodig voor diversiteit. De tewerkstelling 
van kansengroepen in de horeca blijft zeer hoog en 
vraagt een gedegen aanpak. Daarnaast zorgen de 
economische ontwikkelingen en de evolutie van de 
arbeidsmarkt voor veranderingen in organisatie en 
structuur van de bedrijven.”

L. Van Waes (VIVO): “In de social profit pakken we 
twee grote uitdagingen met de sectorconvenant aan. 
Ten eerste het vinden van voldoende kwaliteitsvolle 
werknemers (waarbij een groot aandeel knelpuntbe-
roepen) en ten tweede competenties versterken die 
rekening houden met organisatorische en profielwij-
zigingen in de sector. We vertalen dit in de convenant 
in vijftien prioriteiten.”

C. Lefever (VORMDC): “De belangrijkste uitdaging in 
de sector dienstenchequesondernemingen is compe-
tentieontwikkeling. Iedereen opleiden dus. We overtui-
gen bedrijven te investeren in opleidingen en streven 
naar een goed opleidingsaanbod. Deze twee doelstel-
lingen vertalen we naar het sectorconvenant.”

L. De moor (EDUCAM): “De dalende instroom en stij-
gende uitstroom vormen grote uitdagingen voor de 
komende jaren in de auto- en aanverwante sectoren. 
Voor de instroom nemen we initiatief naar onderwijs 
en vorming. We willen lesgevers up-to-date houden 
met de technologische evoluties in de sector, leerlin-
gen, jongeren en werkzoekenden voorbereiden op 

de arbeidsmarkt en institutionele onderwijs- en op-
leidingspartners ondersteunen. De instroom probe-
ren we te verhogen door de doorstroommogelijkhe-
den te bevorderen via competentie- en talentbeleid. 
We willen tonen dat de auto- en aanverwante secto-
ren niet stilstaan. We zetten werkgevers aan om de 
uitstraling van bedrijven op een hoger niveau te til-
len. Voor de uitstroom staan kennisretentie, kennis-
overdracht en peterschap centraal.”

uitrol loopbaanakkoord via addenda werk-
plekleren en werkbaarheid

K. Yperman: “Werkplekleren is cruciaal voor compe-
tentieontwikkeling in de horeca. Je kunt via opleiding 
wel productkennis en technieken leren, maar in het ho-
recabedrijf leer je ze pas echt toepassen. De sector 
kent een lange traditie van werken met leercontracten 
en stages. Daarom heeft Horeca Vorming met het pro-
gramma Kwaliteitsvolle Leerbedrijven, een opleidings-
traject voor stagementoren in de horeca ontwikkeld. 
De ontwikkeling van een context voor kwalitatief werk-
plekleren is de logische volgende stap. We willen ook 
inzetten op werkbaarheid.”

L. Van Waes: “VIVO ziet in beide addenda interessante 
mogelijkheden. Maar het is te vroeg om daar op in te 
gaan omdat de sectoronderhandeling pas in oktober 
plaats vindt. Toch lijkt het niet evident om acties te 
definiëren die voldoende complementair zijn met de 
bestaande acties.”

C. Lefever: “Werkplekleren is minder relevant en niet 
evident voor onze sector omdat de werknemers wer-
ken bij particulieren en niet in een onderneming. Al 
zijn de twee oproepen op zich wel relevant.” 

L. De moor: “Werkplekleren is belangrijk om het doel-
publiek voor te bereiden op instroom in de arbeids-
markt. Kennismaking met bedrijven uit de sector tij-
dens een opleiding of vorming is belangrijk om 
competenties te ontwikkelen en te verdiepen. Ook 
werkbaarheid is actueel. De oproep biedt mogelijkhe-
den om zicht te krijgen hoe het thema leeft in onze 
sector, bij werknemers en werkgevers. Met het conve-
nant en de ESF-oproepen (waaronder ook VLAMT) 
krijgt een groot spectrum aan thema’s aandacht. 
Daarnaast kunnen tijdens de uitvoering van het conve-
nant nieuwe thema’s of aandachtspunten ontstaan.”  

VLAmT! De aanval  
is de beste verdediging 

Om in Vlaanderen een beter inzicht te ontwikkelen 
op de toekomstige arbeidsmarktbehoeften en com-
petentienoden is er het ESF-project VLAMT. Vijf 
partners - VDAB, Syntra Vlaanderen, SERV, en de 
Departementen voor Onderwijs & Vorming en Werk 
en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid – 
werkten een concept uit dat informatie over de 
toekomstige arbeidsmarkt verzamelt. Als onderdeel 
van de uitrol hiervan, heeft het Departement WSE 
een handleiding ontwikkeld voor de uitvoering van 
sectorale focusstudies. Die focusstudies onderzoek-
en de nood aan competentieontwikkeling met het 
oog op de toekomst van de sector. 
Om sectorale opleidings-en vormingsfondsen extra 
aan te moedigen de fo-
cusstudies aan te vat-
ten, loopt momenteel 
ook een ESF-oproep 
VLAMT. Sectorale 
opleidings- en vorm-
ingsfondsen kunnen 
projectvoorstellen in-
dienen tot 24 oktober 
2012. Goedgekeurde 
projecten gaan van 
start in januari 2013.  

meer info:
www.werk.be/VLAmT
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SARWGG TAAL IN ZORGSECTOR

 Nederlands in de zorg

Vlaanderen telt alsmaar meer zorg- en hulpverleners uit het buitenland. Een handige 
manier om de arbeidskrapte op te vangen, maar wat met de kennis van hun Neder-
lands? De discussies hierover flakkeren momenteel hoog op in de zorgsector. Daarom 
vroeg minister Vandeurzen het advies van de Strategische Adviesraad voor het Wel-
zijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SARWGG) over het al dan niet opleggen van ken-
nisvereisten voor het Nederlands van zorgpersoneel.

Voldoende kennis 
van het Nederlands

 is belangrijk voor  
elk personeelslid 
maar vooral in de 

relatie zorgverlener-
zorgbehoevende  

Communicatie is meer dan 
taal

Omdat de patiënt recht heeft op 
duidelijke informatie is het Neder-
lands belangrijk in de zorgsector in 
Vlaanderen en in de Nederlandsta-
lige voorzieningen in Brussel. Het is 
belangrijk voor de kwaliteit van de 
zorg en voor de communicatie met 
zorg- en hulpbehoevenden én col-
lega’s.

Communicatie is echter meer dan 
taal. Ook non-verbale communica-
tie speelt een rol. Communicatie-
problemen gaan vaak over meer 
dan taalverschillen: er is niet alleen 
onduidelijkheid over het wat maar 
ook over het hoe. Sociale en cultu-
rele referentiekaders in de zorg- en 
hulpverlening zijn dus ook van be-
lang. Wanneer er – door taalverschil 
– geen communicatie mogelijk is, kun-
nen sociaal tolken helpen.

Taalgebruik als onderdeel 
van kwaliteitsbeleid

De SARWGG is tegen het opleggen 
van taalkennisvereisten aan voor-
zieningen en hun medewerkers. De 
raad wil geen taalkennisvereiste in 
de regelgeving en erkenningsnor-
men en ook niet als voorwaarde 
voor subsidies. Dat is niet redelijk en 

niet rechtvaardig: taalverwerving en taalgebruik zijn 
dynamische processen. Inspectie en controle ervan 
liggen in de praktijk niet voor de hand. 
Toch heeft het gebruik van het Nederlands een plaats 
in het kwaliteitsbeleid van voorzieningen. Daarom stelt 
de SARWGG voor om taalgebruik (taalbeleid) op te ne-
men als een kwaliteitscriterium binnen de verplichte 
kwaliteitszorg. Voldoende kennis van het Nederlands is 
belangrijk voor elk personeelslid maar vooral in de re-
latie zorgverlener-zorgbehoevende.

Nood aan omkadering door overheid

De overheid moet voldoende omkadering voorzien. Al-
leen zo kunnen zorgaanbieders een goed taalbeleid voe-
ren. De VDAB biedt met ‘Nederlands op de Werkvloer’ 
(NodW) en ‘Individuele Beroepsopleiding met Taalon-
dersteuning’ (IBO-T) instrumenten voor taalondersteu-
ning op maat. Ook de huizen van het Nederlands zijn 
belangrijke partners. De overheid moet wel het capaci-
teitsprobleem voor ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) 
wegwerken.

Nood aan strategisch beleid

Ten slotte mogen we de arbeidskrapte niet verengen 
tot een taaldiscussie. Zo speelt het taaltekort niet bij 
(Nederlandstalige) Belgen van de tweede en derde 
generatie. De arbeidskrapte in de zorg heeft nood aan 
een breder debat over een strategisch onderwijs-, ar-
beidsmarkt-, en zorgbeleid, 

meer informatie: www.sarwgg.be

Ge-SERV-eerd

Witte ridders

In mei van dit jaar liep er een wit 
spoor doorheen Israël, Palestina 
en de bezette gebieden. De kunste-
naar-witte soldaat Yuda Brown, o 
ironie van de achternaam, had weer 
toegeslagen. 

In volle gevechtskledij met licht ma-
chinegeweer in de hand en helemaal 
in het wit wandelden vier soldaten 
door het verscheurde land. Overal 
werden ze aangestaard, soms en-
thousiast benaderd en soms agres-
sief. Ze stapten tien dagen langs-
heen de grenzen en ontmoetten 
vele mensen onderweg: Arabieren 
en joden. Als men vroeg wat ze aan 
het doen waren antwoordden ze: we 
zijn op patrouille. Maar in werkelijk-
heid waren ze natuurlijk op vredes-
missie. Of zoals de jonge kunstenaar 
het zelf stelde: where politics fail - 
art will prevail. Vrij vertaald: waar 
de politiek mislukt, kan de kunst nog 
alles overstijgen.

Van witte soldaten naar witte ridders, de stap is niet 
groot. In de hoofse literatuur kampten de witte ridders 
niet voor eigen ego maar voor de eer van hun jonk-
vrouw die vaak in moeilijkheden verkeerde. Meestal 
wint de witte ridder het tornooi en gaat er met de dame 
in kwestie vandoor. Een speciale versie is de prins op 
het witte paard die de dromende prinses of het boe-
renmeisje wegvoert om haar droom te vervullen.

In het zakenleven is er nog een variant van de witte 
ridder, de zogenaamde bevriende investeerder die een 
door een vijandelijke overnemer belaagde onderne-
ming ter hulp komt gesneld. Fiat redt in 2009 Chrysler 
van de smadelijke ondergang. Maar er zijn ook witte 
ridders voor wie de triomfen van korte duur bleken. 
In onze recente geschiedenis bij voorbeeld was er een 
witte ridder uit het bedrijfsleven, een zekere graaf uit 
een geslacht Lippens die de overname door de Itali-
aan de Benedetti kon counteren maar zelf luttele jaren 
later ten onderging in de Fortis affaire. Of de politieke 
witte ridder Verwilghen die in de dagen van de witte 
mars op een wit schild gehesen werd en het later niet 
kon of mocht waarmaken…

Niets daarvan bij onze witte soldaat. Ondanks de dikke 
witte laag verf die gezicht, lichaam en wapenuitrusting 
bedekken, is er niets liefelijks of romantisch aan de 
man. Wel onschuld en goede bedoelingen en verbazing 
hoe het zo ver is kunnen komen. 

In april van dit jaar heeft de Europese Commissie 22,5 
miljoen euro uitgetrokken om het de Palestijnse over-
heid mogelijk te maken de lonen en pensioenen van  
84 000 Palestijnse publieke werkers uit te betalen. 
Het vehicle voor deze steun heet Pegasus. Laat dat 
nu net het mythologische gevleugelde paard zijn dat 
altijd in het wit wordt afgebeeld. De Europese Commis-
sie is dus de witte ridder. Nu maar hopen dat deze ook 
geen tuimel zal maken en in de zwarte afgrond terecht 
zal komen … 

meer informatie: www.whitesoldier.com
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