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Inleiding 

In het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2007 wordt Vlaanderen vergeleken met landen 
en regio’s die allemaal tot de absolute sociaal-economische top behoren. Beter of slechter 
scoren dan deze dient dan ook steeds in de juiste context te worden geplaatst. In vergelijking 
met de brede buitenwereld is en blijft Vlaanderen een welvarende regio. 
 
Dit betekent niet dat de ambitie onder de korenmaat moet worden gezet. Vlaanderen moet er meer 
dan ooit naar streven om zich op elk beleidsdomein met de best presterende landen en regio’s te 
meten. Middelmatigheid is geen optie, zelfvoldaanheid te mijden.  
 
Vlaanderen staat voor belangrijke sociaal-economische uitdagingen. Eerder dan inspanningen 
te versnipperen over alle mogelijke minprestaties die Vlaanderen noteert, zijn de Vlaamse 
sociale partners voorstander van een aantal gecoördineerde structurele ingrepen opdat 
Vlaanderen zich verder zou ontwikkelen tot een dynamische en innoverende samenleving. Met 
zijn klemtonen voor meer welvaart en welzijn in Vlaanderen brengt de SERV volgens zijn 
inzichten reliëf in de groeistrategie die de Vlaamse overheid ontwikkelt in het project 
“Vlaanderen in actie”. 
 
Groei is voor de SERV instrumenteel. Groei vormt de noodzakelijke voorwaarde en biedt 
tegelijkertijd het potentieel om bestaande maatschappelijke behoeften en toekomstige 
uitdagingen aan te pakken. Uiteraard vergt een succesvolle en duurzame groeistrategie een 
breed maatschappelijke inbedding. De finale doelstelling ervan ligt in het garanderen en 
verbeteren van de levenskwaliteit.  
 
Belangrijke instrumenten van een groeistrategie dienen gericht zowel op het behoud, het 
ontwikkelen, als het aantrekken van nieuwe economische activiteiten naar Vlaanderen.  
 
In deze context beklemtonen de Vlaamse sociale partners volgende aspecten. De Vlaamse 
sociale partners dringen erop aan bij de uitwerking van het beleid op deze punten betrokken te 
worden via overleg binnen het VESOC. 
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Luik A:  Beleidsspeci f ieke aanbevel ingen 

1.  Meer en beter  opgeleide werknemers aan de 
s lag 

1 . 1 .  D e  u i t d a g i n g en  

Vlaanderen moet, vertrekkend van een lage werkzaamheidsgraad, zich wapenen voor de te 
verwachten demografische evoluties. Die demografische evoluties zullen niet enkel resulteren 
in een groeiende groep oudere personen op niet-actieve leeftijd maar ook in een krimpende 
groep personen op actieve leeftijd. Die dubbele evolutie maakt dat Vlaanderen meer mensen 
aan de slag moet krijgen, wenst men de economie op peil en de sociale zekerheid betaalbaar 
te houden.  
 
In de leeftijdscategorie 25 tot 49 jaar kent Vlaanderen reeds een hoge werkzaamheidsgraad. 
Dit betekent dat meer ‘mensen aan de slag’ enkel kan gerealiseerd worden door de 
werkzaamheidsgraad te verhogen van specifieke groepen en populaties die nu een lage 
werkzaamheidsgraad kennen en door anderzijds de werkbaarheid van werk te vergroten. 
Concreet bestaat de uitdaging er in om in de volgende jaren de werkzaamheidsgraad van de 
laaggeschoolde jongeren, 50 plussers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 
danig op te trekken. Enkel wanneer Vlaanderen er in slaagt om ook deze groepen aan het 
werk te helpen of te houden, is het mogelijk om te komen tot een werkzaamheidsgraad die de 
demografische evoluties vereisen. 
 
Ondanks de lage werkzaamheidsgraad van de deelpopulaties en de relatief hoge 
werkloosheid kent Vlaanderen een groot aantal vacatures die moeilijk worden ingevuld. Die 
paradox is één van de achillespezen van de Vlaamse arbeidsmarkt en betekent een rem voor 
de economische ontwikkeling. Het wegwerken van de knelpuntberoepen zal de 
werkzaamheidsgraad verhogen en de economie stimuleren.  
 
Ten einde de vooropgestelde werkzaamheidsgraad te bereiken is er ook nood aan bijkomende 
jobs. De stijging van het aantal jobs die Vlaanderen de laatste jaren kende, situeerde zich in 
de social profit en de publieke sector. Het is een belangrijk uitdaging voor Vlaanderen om ook 
in de privésector te komen tot een groei van het effectieve aantal arbeidsplaatsen.  
 
In de aanpak van de lage werkzaamheidsgraad is het streven naar beter opgeleide 
werknemers een belangrijk speerpunt. Daarom is het noodzakelijk te komen tot een doordacht 



 
 

 
 
 

 7

 

beleid inzake competentieontwikkeling. Enerzijds leeft de overtuiging van het belang van 
opleiding en vorming en worden er behoorlijk wat initiatieven genomen, anderzijds is vorming 
en opleiding nog te veel het voorrecht van een beperkte groep van werknemers of bestaat het 
uit losse initiatieven zonder finaliteit op lange termijn. Ander speerpunt is het activeringsbeleid. 
Mede door expliciet te kiezen voor een beleid dat niet-actieven (bege)leidt richting de 
arbeidsmarkt (met bijzondere aandacht voor de knelpuntberoepen) kan de paradox en de lage 
werkzaamheidsgraad weggewerkt worden.  
 

1 . 2 .  D e  d o e l s t e l l i n g e n  

In 2005 bedroeg de globale werkzaamheidsgraad 64,9%. In vergelijking met 2000 steeg de 
werkzaamheidsgraad weliswaar 1,4% punten, maar de vooropgezette doelstelling van 70% 
tegen 2010 is nog veraf. Bovendien leert een snelle blik op de evolutie van de 
werkzaamheidsgraad dat de groei volledig is toe te schrijven aan de stijging van de 
werkzaamheidsgraad van de vrouwen (van 52,9% in 2000 naar 57,8% in 2005). De 
werkzaamheidsgraad van de mannen daalde in dezelfde periode met 1 procentpunt van 72,8% 
naar 71,8%.  
 
Om de vooropgezette 70% en de hieraan verbonden uitdagingen te bereiken, dient 
Vlaanderen onder meer volgende 6 doelstellingen te realiseren. 
 
D o e l s t e l l i n g  1 :  M i n d e r  o n g e k w a l i f i c e e r d e  u i t s t r o o m  u i t  h e t  
o n d e r w i j s ,  m e e r  u i t s t r o o m  u i t  d e  w e r k l o o s h e i d   

Vlaanderen kent een niet geringe groep van jonge werklozen. Uit het Sociaal-Economisch 
Rapport Vlaanderen 2007 thema “Jongeren en de arbeidsmarkt” blijkt dat vooral de 
laaggeschoolde en de ongekwalificeerde jongeren moeilijk de aansluiting vinden met de 
arbeidsmarkt.  
 
Het probleem van de ongekwalificeerde uitstroom is reeds langer onderkend. Vlaanderen 
plaatste de problematiek van de ongekwalificeerde uitstroom op de beleidsagenda en 
formuleerde onder meer in het Pact van Vilvoorde de duidelijke en ambitieuze doelstelling om 
de ongekwalificeerde uitstroom te halveren tegen 2010. Ondanks de goede voornemens en de 
vele geleverde inspanningen slaagt Vlaanderen er niet om de ongekwalificeerde uitstroom 
terug te dringen. Nog steeds een belangrijk deel van de jongeren verlaat het onderwijs met 
onvoldoende kwalificaties op zak, bij de cohorte schoolverlaters 2003-2004 is dat 17,8% van 
de jongens en 9,8% van de meisjes. Dit leidt tot de pijnlijke conclusie dat de ongekwalificeerde 
uitstroom niet of nauwelijks is verminderd, laat staan gehalveerd.  
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En toch is er geen weg terug: Vlaanderen moet blijven inzetten op een verlaging van de 
ongekwalificeerde uitstroom. Een maatschappij is dit enerzijds verplicht ten opzichte van de 
jongeren en kan het zich anderzijds niet veroorloven een dergelijke grote groep van jongeren 
ongekwalificeerd de arbeidsmarkt te laten opgaan. Bovendien zullen er door de ontgroening 
van de arbeidsmarkt zich sowieso jaarlijks minder jongeren aanbieden. Het is dan ook meer 
dan noodzakelijk dat de instromende jongeren goed opgeleid zijn en dat de groep van 
ongekwalificeerde uitstromers uit het onderwijs jaarlijks afneemt. 
 
Jongeren die ongekwalificeerd het onderwijs verlaten, hebben het dus heel moeilijk op de 
arbeidsmarkt. Vaak komt er geen einde aan de spiraal van mislukkingen waar deze jongeren 
zich in bevinden. Zo betekent ook de VDAB trajectbegeleiding voor een belangrijk deel van die 
jongeren niet de oplossing. Meer dan 40% van de laaggeschoolden stroomt niet uit na het 
volgen van een uitgebreid traject. Na de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, mislukt voor deze 
jongeren ook de aansluiting VDAB-arbeidsmarkt. Met andere woorden: een mislukte 
onderwijscarrière genereert vaak een probleem op de arbeidsmarkt dat niet kan worden 
geremedieerd met de huidige aanpak van de VDAB. De aanpak van het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid is gestoeld op deze analyse. Voor de sociale partners dient het de 
expliciete doelstelling te zijn om de reguliere uitstroom naar werk te verhogen voor de 
laaggeschoolde werkloze jongeren.  

 
D o e l s t e l l i n g  2 :  M e e r  o u d e r e n  a a n  h e t  w e r k  d o o r  t r a n s i t i e s  v a n  w e r k  
n a a r  w e r k   

De werkzaamheidsgraad van de 50 tot 64 jarigen bedroeg 45,9% in 2005. Hiermee kenden de 
werkzaamheidsgraad van deze groep een stijging met bijna 6 procentpunten ten opzichte van 
het jaar 2000. Die groei is een stuk meer uitgesproken bij de vrouwen (+8,3 procentpunten) 
dan bij de mannen (+3,7 procentpunten). Ondanks dit blijft er een duidelijke kloof in de 
werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen van die leeftijd, namelijk 57,6% versus 
34,1%. Bovendien ligt de werkzaamheidsgraad bij het oudste segment nog een stuk lager. 
Van de 55 tot 65 jarigen is in Vlaanderen maar 30,7% werkzaam. Ondanks de stijging met 5,2 
procentpunten ten opzichte van 2000, blijft Vlaanderen ver verwijderd van de vooropgezette 
norm van 50%.  
 
Vlaanderen heeft, niet wachtend op het framework dat de federale overheid in het kader van 
het Generatiepact uittekende, de voorbij jaren reeds een beleid uitgebouwd inzake 
herstructureringen. Hierbij is een snelle en uitgebreide begeleiding van de getroffen 
werknemers het uitgangspunt van een proces dat zoveel mogelijk transities van werk naar 
werk beoogt. De sociale partners zijn van mening dat in het realiseren van een hogere 
werkzaamheidsgraad voor de 50 plussers het herstructureringsbeleid een belangrijke schakel 
vormt. Voor de oudere werknemers betekent een herstructurering een kritisch moment voor 
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hun loopbaan. De redenen hiervoor zijn reeds meermaals in kaart gebracht en de laatste jaren 
is er vanuit het beleid hierop een antwoord geformuleerd. Zowel op het federale niveau (waar 
een heel proces is uitgetekend voor oudere personen bij herstructurering en waar ook een 
werkhervattingspremie is voorzien) als op het Vlaamse niveau (loonkostsubsidie voor 
werknemers die een werkloze 50-plusser in dienst nemen) werden er het voorbije jaar 
meerdere maatregelen genomen.  
 
De doelstelling is om de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers te verhogen, door het 
uitgetekende herstructureringsbeleid kwaliteitsvol te implementeren en te verfijnen, zodat 
transities van werk naar werk verhinderen dat voor oudere werknemers van getroffen 
bedrijven de herstructurering een einde betekent van hun actieve loopbaan.  
 
D o e l s t e l l i n g  3 :  M e e r  p e r s o n e n  u i t  k a n s e n g r o e p e n  a a n  d e  s l a g  

De moeilijke arbeidsmarktparticipatie van allochtonen en personen met een arbeidshandicap 
vormt één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. De bevordering van de 
evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen staat dus reeds geruime tijd bovenaan de 
agenda van de Vlaamse overheid en de Vlaamse sociale partners. De krijtlijnen van de 
uitdagingen zijn vastgelegd in meerdere documenten als het Pact van Vilvoorde, de twee 
gemeenschappelijke platformteksten Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit en het 
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006. 
 
Bij de actualisering van het Pact van Vilvoorde (2005) schoof de SERV doelstelling 5 naar 
voren als één van de doelstellingen met een belangrijke delivery gap. De 
arbeidsmarktstatistieken bevestigen dit en illustreren dat de er nog steeds een grote kloof is in 
de werkzaamheidsgraad en een oververtegenwoordiging in de werkloosheid.  
 

In 2005 bedroeg de werkzaamheidsgraad (naar nationaliteit) van de niet-EU burgers 41,9%. 
Een duidelijke groei van bijna 4 procentpunten ten opzicht van 2000 maar de kloof in de 
werkzaamheidsgraad tussen autochtoon en allochtoon blijft echter enorm groot. Bekeken 
naar geslacht, bedroeg deze kloof in 2005 voor de mannen 14,4 procentpunten en voor de 
vrouwen maar liefst 31,5 procentpunten. De oververtegenwoordiging in de werkloosheid is 
gestegen van 15,1% in het jaar 2002 naar 16,6% in 2005. 

 
Betreffende de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap bestaan er, 
ondanks aandringen van meerdere actoren, geen geactualiseerde gegevens. In 2002 
bedroeg deze werkzaamheidsgraad 45,7%. Uit de evoluties van het aantal werkzoekende 
personen met een arbeidshandicap kan opgemaakt worden dat ook voor de personen met 
een arbeidshandicap er weinig verbetering is in hun arbeidsmarktpositie. Op 6 jaar tijd is het 
(gemiddeld) aantal arbeidsgehandicapte NWWZ met bijna 10.000 eenheden toegenomen 
(+62%). Hun aandeel in de totale groep van NWWZ steeg daardoor van 10,1% in 2000 tot 
11,8% in 2005 (gegevens Samoy).  
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De doelstelling om meer werknemers uit de kansengroepen tewerk te stellen is anno 2007 
brandend actueel. Zowel voor de allochtonen als voor de personen met een arbeidshandicap 
dienen er dringend bijkomende maatregelen worden genomen om de doelstelling van 
evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren.  
 
D o e l s t e l l i n g  4 :  B e t e r  o p g e l e i d e  w e k n e m e r s  e n  w e r k z o e k e n d e n  

Op basis van enkele resultaten uit het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2007 kunnen 
we stellen dat de vraag om meer mensen op te leiden en ze beter op te leiden weliswaar niet 
nieuw is, maar wel nog steeds actueel en relevant.  
  

• Lage scholingsgraad 
In Vlaanderen heeft slechts 65% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar ten minste een 
diploma van hoger secundair onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland ligt dit 
aandeel al boven de 70%. Estland is koploper met 90%, gevolgd door Zweden en 
Duitsland.  

 
• Geen gelijke onderwijskansen 
Vlaanderen (en België) is de enige regio die boven het gemiddeld OESO resultaat 
presteert voor wiskunde en dit combineert met een hoge ongelijkheid tussen leerlingen 
ten gevolge van hun socio-economische achtergrond (beroep, onderwijsniveau, 
beschikbaarheid van educatieve middelen). 

 
• Leven lang leren nog niet gerealiseerd 
In vergelijking met Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland presteert Vlaanderen 
eerder zwak voor levenslang leren: 10,9% van de 25-64 jarigen nam in het tweede 
kwartaal van 2004 deel aan enige opleiding en vorming. Het Europese gemiddelde ligt 
op 11%; het Europese streefcijfer voor 2010 bedraagt 12,5%. De groep tussen 50 en 64 
jaar neemt de helft minder deel aan opleidingen dan de 25-39 jarigen, maar hun 
aandeel groeit. Werkzoekenden nemen vaker deel aan opleiding dan werkenden; in 
2004 wordt een score bereikt van 12,6% bij de werklozen en 11,4% bij de werkenden. 
In Vlaanderen neemt iets minder dan een vijfde van de hoogopgeleiden deel aan 
bijkomende vorming; in het Verenigd Koninkrijk en Zweden is dit meer dan het dubbele. 
Bij de midden en laaggeschoolden is de discrepantie met de toplanden in verhouding 
nog meer uitgesproken. Bij de middengeschoolden bedraagt de participatiegraad in 
Vlaanderen een kwart van deze in Zweden; bij de laaggeschoolden minder dan een 
vijfde. 
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Het geactualiseerd Pact van Vilvoorde heeft als doel van Vlaanderen een lerende samenleving 
te maken. Dat betekent dat (a) het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters drastisch naar 
beneden moet en dat het onderwijs verder gedemocratiseerd moet worden, (b) dat 12,5% van 
de personen tussen 25 en 65 deelnemen aan opleiding of vorming. Competenties hoe en waar 
ze ook verworven zijn, worden in een lerende samenleving evenwaardig erkend. Het aantal 
personen dat niet functioneel geletterd is of ICT vaardigheden mist, daalt tot minder dan een 
kwart van de bevolking. 
 
D o e l s t e l l i n g  5 :  D a l i n g  v a n  h e t  a a n t a l  k n e l p u n t b e r o e p e n  

De Vlaamse arbeidsmarkt kent zowel een hoge werkloosheid als een hoog aantal vacatures 
die moeilijk of niet opgevuld geraken. Zo werden in 2004 3,9% van de vacatures geannuleerd 
omdat er geen gepaste kandidaat werd gevonden. Dit percentage daalde tot 3,1% in 2005. 
Ondanks deze daling is het duidelijk dat er een groot aantal beroepen blijven waarvoor 
moeilijk geschikt personeel wordt gevonden. De daling van het aantal knelpuntenberoepen is, 
zowel vanuit economisch oogpunt als in het streven naar een verhoging van de 
werkzaamheidsgraad, een belangrijke uitdaging voor de volgende jaren.  
 
Die uitdaging kan enkel gerealiseerd worden door een geïntegreerd knelpuntberoepenbeleid te 
voeren. Dit houdt een beleid in dat zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde de nodige 
stappen zet maar dat ook werkt aan de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 
doordacht omgaat met de factor migratie. Betreffende dit laatste stelt de SERV in zijn advies 
van 13 april 2005 over het Groenboek van de Europese Commissie over “het beheer van de 
economische migratie in de Europese Unie” het volgende: “De aanpak van structurele tekorten 
op de arbeidsmarkt die voortvloeien uit de ontgroening en vergrijzing van de bevolking moet 
op de eerste plaats gebeuren via het beleid dat er op gericht is de arbeidsparticipatie van de 
zittende werknemers te verhogen. Complementair daaraan kan de economische migratie 
bijdragen tot het oplossen van tekorten aan arbeidskrachten.” 
 
D o e l s t e l l i n g  6 :  C r e a t i e  v a n  b i j k o m e n d e  j o b s  

In de voorbije jaren is het aantal arbeidsplaatsen in België gestegen. Over de periode 2000-
2005 was er een jaarlijkse toename met 0,5%. De aangroei van de werkgelegenheid kwam 
echter vooral tot stand door een stijging van het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid of in de 
door de overheid gesubsidieerde sectoren zoals de gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening. In de privésector was de aangroei van het aantal arbeidsplaatsen eerder 
beperkt.  
 
Het federaal planbureau voorspelt ook voor de volgende jaren een stijging van de 
werkgelegenheid. Voor de periode 2006-2011 bedraagt de geraamde stijging voor België 0,8% 
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per jaar. Belangrijk bij die raming is dat ze een stagnatie voorziet voor de werkgelegenheid in 
de overheidsdiensten en het onderwijs. De groei situeert zich vooral in de verhandelbare 
diensten, zoals de gezondheidszorg. In de verwerkende nijverheid voorspelt het federaal 
planbureau, met uitzondering voor de bouwsector, een verdere daling van de 
werkgelegenheid.  
 
Er is een duidelijke trendbreuk met het verleden nodig. Het moet de expliciete doelstelling zijn 
om ook in de privésector bijkomende arbeidsplaatsen te genereren. De realisatie van deze 
doelstelling is noodzakelijk wil men de werkzaamheidsgraad voldoende doen stijgen.   
 

1 . 3 .  B e l e i d s a c t i e s  

Ten einde de hierboven beschreven doelstelling te realiseren dienen volgende beleidsacties 
prioritair genomen te worden.  
 
1 . 3 . 1  H u i d i g e  i n s p a n n i n g e n  o p  h e t  v l a k  v a n  o n g e k w a l i f i c e e r d e  

u i t s t r o o m  m o e t e n  v e r d e r g e z e t  e n  n i e u w e  w e g e n  d i e n e n  
b e w a n d e l d  

Betere onderwijsoriëntatie is dringend nodig 
De waterval en de schoolmoeheid kunnen vermeden worden door jongeren op het geschikte 
moment te oriënteren naar een studierichting die beter aansluit bij hun interesses en 
competenties. Hierbij is het belangrijk dat de technische en beroepsrichting opgewaardeerd 
worden zodat het kiezen voor één van die richtingen een positieve keuze is met goede 
perspectieven op tewerkstelling. Zo wordt ook het aantal knelpuntberoepen teruggedrongen.  
 
Meer gelijke kansen in het onderwijs 
Het onderwijs moet zo evolueren dat leerlingen uit kansengroepen een betere ondersteuning 
krijgen. Zo wordt leerachterstand en latere ongekwalificeerde uitstroom vermeden.  
 
Nood aan bijkomende inspanningen voor alterend leren en werken 
1. het realiseren van de sluitende aanpak in het deeltijds beroepsonderwijs; dit betekent dat 

voor iedere jongere in één van de stelsels van het alternerend leren er een voltijds 
engagement is 

2. in samenspraak met de sectoren moet worden gekomen tot voldoende arbeidsplaatsen 
voor leerlingen in het alternerend leren 

3. het realiseren van een onafhankelijk trajectbegeleiding en screening in het alternerend 
onderwijs 

4. de uitvoering van het relanceplan voor de leertijd. 
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1 . 3 . 2  D e  t r a j e c t b e g e l e i d i n g  v a n  d e  V D A B  m o e t  n o g  m e e r  o p  m a a t  

v a n  d e  n o d e n  v a n  l a a g g e s c h o o l d e n  j o n g e r e n   

De sluitende aanpak voor de ongekwalificeerde en laaggeschoolde werkzoekende jongeren is 
een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om uit te stromen naar werk.  
 
Analyses tonen aan dat jongeren in de curatieve doelgroep minder vaak een uitgebreid traject 
krijgen. Hoewel kan worden aangenomen dat zij verder van de arbeidsmarkt afstaan, beperkt 
hun traject zich dus vaak tot een intakegesprek en een opvolging. Slechts de helft van de 
jongeren in de curatieve doelgroep met een beperkt traject stroomt uit. Teneinde de uitstroom 
na het volgen van een uitgebreid traject te vergroten is het noodzakelijk te komen tot een 
traject op maat van de laaggeschoolde. De sociale partners vragen dat de methodiek die 
wordt ontwikkeld en de ervaring die wordt opgedaan in het Actieplan Jeugdwerkloosheid 
geïmplementeerd worden in de reguliere VDAB-aanpak. De raad vraagt dan ook dat het 
“Actieplan onvoldoende gekwalificeerde uitstroom” zoals het eind 2006 werd uitgewerkt door 
de VDAB, maximaal zal worden geïmplementeerd. Dit plan heeft volgende doelstelling:  
 

“de VDAB engageert zich met het actieplan om alle ongekwalificeerde, verkeerd of beperkt 
gekwalificeerde schoolverlaters zes maanden na hun inschrijving bij de VDAB geactiveerd te 
hebben met het oog op duurzame, volwaardige tewerkstelling. Aan de ene kant gebeurt dat 
door hen ofwel alsnog te kwalificeren (via attitudetraining en/of opleiding), ofwel te 
ondersteunen in het onder controle brengen van niet-arbeidsmarktgerelateerde factoren die 
hun verdere ontplooiing en activering blokkeren. Aan de andere kant wil de dienst ernaar 
streven om de jonge werkzoekende zo snel mogelijk rechtsreeks in contact te brengen met 
de arbeidsmarkt”  

 
Dergelijk actieplan heeft enkel kans van slagen als het gedragen wordt door alle relevante 
actoren. Verder is monitoring en nauw gezette opvolging van de resultaten en de mate waarin 
de gekozen methodieken aansluiten bij de eigenheid van de doelgroep cruciaal.  
 
1 . 3 . 3  O p t i m a a l  b e n u t t e n  v a n  h e t  a a n w e z i g e  a r b e i d s p o t e n t i e e l  

Betere transitie van werk naar werk 
Nu het kader van het herstructureringsbeleid is uitgezet, zijn de sociale partners van mening 
dat er alles aan gedaan moet worden om het herstructureringsbeleid te optimaliseren. Via 
geslaagde transities van werk naar werk worden (lange) periodes van werkloosheid vermeden.  
 
Hierbij dient bijzondere aandacht te gaan naar de transitie van werk naar werk voor ervaren 
werknemers. Voor deze oudere werknemers is het vaak het moeilijkst om de aansluiting met 
de arbeidsmarkt te behouden. Verder leren recente ervaringen dat de samenwerking tussen 
de gewesten belangrijk is bij herstructureringen die een weerslag hebben op werknemers uit 
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een ander gewest. De afgesloten samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende gewesten 
en gemeenschappen dienen dan ook maximaal te worden uitgevoerd. 
 
Outplacement vormt een belangrijk instrument bij de transities van werk naar werk. Het moet 
dan ook nog meer dan nu in deze zin worden ingezet.  
 
Het is eveneens belangrijk dat er mogelijkheden worden gecreëerd om op een flexibele manier 
een (tijdelijke) transitie te doen van de privé-sector naar het onderwijs en omgekeerd. Zo kan 
de opgedane ervaring in de privésector op een relevante manier aangewend worden om te 
komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Meer algemeen dient de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderd, tussen sectoren en bedrijven. 
 
Actieplan Werkloosheidsvallen 
In het Samen voor meer banenplan kondigt de Vlaamse Regering in uitvoering van het 
regeerakkoord, een actieplan werkloosheidsvallen aan. Voor de sociale partners vormt een 
dergelijke plan een belangrijke schakel in het streven naar het verhogen van de 
werkzaamheidsgraad. Het actieplan dient voor de sociale partners onder meer in te gaan op 
de spanning tussen loon en uitkering, de mobiliteit van werkzoekenden, de kinderopvang, het 
selectie- en aanwervingsbeleid,… 
 
VDAB-trajectbegeleiding moet resoluut kiezen voor het verhogen van de competenties 
Trajectbegeleiding binnen de VDAB - ook in samenwerking met partners - moet er op gericht 
zijn om, indien nodig, de competenties van de werkzoekende te verhogen zodat de 
trajectbegeleiding kan resulteren in een uitstroom naar een duurzame job en een terugdringing 
van het aantal knelpuntberoepen. 
 
Bemiddeling en tewerkstelling van meest kwetsbaren 
Vlaanderen kent een niet-gering groep van langdurig werkloze en/of moeilijk bemiddelbare 
personen. Het is belangrijk dat zij worden meegenomen in de activeringsmaatregelen. Hierbij 
dient een globale benadering van de veelzijdige problematiek die deze personen treft, voorop 
te staan.  
 
De diverse werkvormen binnen de sociale economie moeten zorgen voor tewerkstelling op 
maat en waar mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.  
 
Werkbaar Werk 
Om meer mensen aan het werk te houden én om werken aantrekkelijker te maken, moet ook 
in Vlaanderen bijzondere aandacht gaan naar de werkbaarheid van werk. Ondermeer 
volgende aspecten zijn hierbij relevant: de combinatie privé-arbeid, de leermogelijkheden, de 
autonomie op de werkvloer, innovatieve arbeidsorganisatie,… 
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1 . 3 . 4  M e e r  l e d e n  v a n  d e  k a n s e n g r o e p e n  a a n  d e  s l a g  

De sociale partners onderschrijven de recente beleidsinitiatieven en wensen nogmaals de 
engagementen die ze, onder meer in de structurele projecten nemen, te bevestigen. Het 
beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit is echter een meersporenbeleid waarbij 
vele elkaar versterkende beleidsinstrumenten en beleidsinitiatieven noodzakelijk zijn. Gezien 
de urgentie en de omvang van de problematiek zijn de sociale partners er dan ook van 
overtuigd dat dringend volgende bijkomende stappen moeten gezet worden.  
 
De diversiteitstoets uitbouwen tot een echt beleidsinstrument 
In de beleidsnota Werk 2004-2009 geeft de minister duidelijk aan dat het beleid zal vertrekken 
van de inclusieve aanpak, waarnodig versterkt met een categoriale aanpak. Ten einde de 
inclusieve aanpak effectief inclusief te maken, hanteert de minister de Diversiteitstoets. Dit 
houdt in dat bij belangrijke inclusieve beleidsmaatregelen expliciet wordt nagedacht over de 
manier waarop deze maatregelen de kansengroepen vatten en hoe de monitoring zal 
verlopen. De sociale partners constateren dat de diversiteitstoets nog maar in enkele 
maatregelen gebruikt wordt en zeker nog niet is uitgegroeid tot het beleidsinstrument dat het 
zou moeten zijn om effecten te genereren. De sociale partners vragen dat er zowel op globaal 
niveau als per relevante specifieke maatregel steeds wordt nagegaan hoe leden van de 
kansengroepen op een gelijkwaardige manier kunnen worden meegenomen.  
 
Het wettelijk kader uitbouwen en op punt zetten  
Het wettelijk kader voor evenredige arbeidsdeelname wordt gevormd door de federale 
antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 en het Vlaams decreet houdende de evenredige 
participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002. De implementatie van dit kader kent 
momenteel meerdere hiaten: 
 
 het decreet van 8 mei 2002  

• nog geen derde uitvoeringsbesluit voor onderwijs 
• nog geen uitvoering bijstandsverlening aan slachtoffers (artikel 9, 1°) 
• niet aangepast conform de uitspraak van het arbitragehof over de federale 

antidiscriminatie wet 
 het uitvoeringsbesluit van 30 januari 2004: rapportering nog niet geïmplementeerd 
 het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004: momenteel is er geen meldpunt meer voor de 

werknemers van de Vlaamse overheid. 
 
Bovendien is er nog steeds geen ontwerp van Vlaamse antidiscriminatiewet ingediend in het 
Vlaams parlement, ondanks aankondiging in de beleidsbrief 2005 en de beleidsbrief 2006. De 



 
 

 
 
 

 16

 

sociale partners vragen dat de Vlaamse Regering de hier opgesomde hiaten dringend 
wegwerkt.  
 
Het realiseren van de monitoring en de registratie van kansengroepen 
Om een doortastend beleid te voeren is een registratie en monitoring van de kansengroepen 
een noodzakelijke voorwaarde. Dit betekent dat er op de verschillende niveaus een duidelijk 
zicht is op de aanwezigheid van de kansengroepen, in welke mate de kansengroepen aan bod 
komen en welke invloed het gevoerde beleid of een ingevoerde maatregel heeft op de 
aanwezigheid van kansengroepen. Hierbij is enerzijds belangrijk dat dit gebeurt op het macro-
niveau, wat betekent dat de overheid meer oog heeft voor dataverzameling over etnische 
afkomst en voor de operationalisering. Anderzijds moet er ook dringend een gedragen en goed 
instrument komen om te meten op het niveau van de individuele onderneming. Enkel zo 
kunnen de resultaten van de diversiteitsplannen in kaart gebracht worden, en kan de waarde 
en de kracht van dit beleidsinstrument worden geëvalueerd.  
 
Uitbreiding van het aantal diversiteitsplannen  
Naast de structurele projecten vormen de diversiteitsplannen één van de speerpunten van het 
Vlaams E(venredige)A(rbeids)D(eelname)-beleid. In de voorbije jaren werden er in het totaal 
reeds 2.000 diversiteitsplannen vastgelegd. Een niet-onaardig aantal, maar bekeken op 
Vlaamse schaal is dit eerder beperkt. De SERV vraagt dat de Vlaamse Regering haar beleid 
op dit vlak evalueert en dan intensifieert, de werking van de diversiteitsplannen waar nodig 
bijstuurt en er zo voor zorgt dat het aantal substantieel kan toenemen. Bij dit laatste is het 
belangrijk om zich ook te richten op de sectoren waar de diversiteitsplannen momenteel geen 
of maar in beperkte mate ingang vonden. Zo kunnen zowel de werkgevers als de werknemers 
mee in het bad worden genomen in het streven naar meer diversiteit.  
 
1 . 3 . 5  B e t e r  o p g e l e i d e  w e r k n e m e r s  

Voldoende middelen voor onderwijs, vorming en opleiding maar ook het zorgen voor 
een draagvlak voor een “mentaliteit van leren”  
Vooruitgang boeken op het vlak van leven lang leren en van leren op de werkvloer vraagt de 
nodige budgetten. Financiële stimuli bestemd voor competentieontwikkeling in bedrijven 
moeten geïntegreerd worden. Financiële stimuli werken drempelverlagend zeker in kleine 
bedrijven maar zijn op zich niet voldoende om opleiding en vorming ingang te doen vinden. 
Situationele drempels voor deelname moeten een antwoord krijgen, bijkomende stimulansen 
en sensibilisatie zijn nodig. Het draagvlak voor vorming en opleiding vergroot met de 
(beleids)betrokkenheid van de erkende vakbonden.  
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Onderwijs met aandacht voor diversiteit, maatschappij en arbeidsmarkt 
Met een gerichte aanpak bereikt de Hogeschool Antwerpen meer allochtone studenten en 
studeren er meer met succes af. Hieruit moeten conclusies getrokken worden voor het Vlaams 
onderwijs. Een bewuste studiekeuze voorkomt ongekwalificeerde uitstroom; de voorziene 
wijzigingen binnen Leren & Werken krijgen alle steun (zie ook 1.3.1). Jongens zijn op het vlak 
van ongekwalificeerde uitstroom een kansengroep. Bijkomende maatregelen voor een échte 
waardering van technische opleidingen en beroepen zijn nog steeds niet overbodig.  

 
Werkplekleren, het leren van de 21ste eeuw 
Werkplekleren is laagdrempelig zowel voor werknemers als voor de werkgevers en interessant 
voor de zeer kleine ondernemingen. Voor veel werknemers is het de enige wijze waarop ze 
met opleiding in aanraking komen. Werkplekleren biedt ruimte voor kwaliteitsverbetering via 
gerichte ondersteuning. Ook in de sluitende aanpak voor werkzoekenden is plaats voor stages 
in opleidingen en/of meer begeleide werkervaring in trajecten die leiden tot certificering. Hierbij 
is een uniforme aanpak, over de sectoren heen, aangewezen. In het onderwijs wordt alternatie 
tussen leren en werken veralgemeend en geconcretiseerd met het oog op een betere 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.  
  
Gelijke kansen, ook op opleiding 
Uit de Enquête Arbeidskrachten (EAK – 2006) blijkt dat hooggeschoolden vijf keer meer kans 
hebben op opleiding, dat de helft meer geïnvesteerd wordt in voltijdse krachten dan in 
deeltijdse, dat allochtone Belgen minder kans maken op opleidingen, dat de sector invloed 
heeft op opleidingskansen en dat het verschil tussen de geslachten op dat vlak geslecht is. 
Om gelijke kansen te realiseren is er nood aan een faciliterend kader voor zowel de 
werkgevers, werknemers en werkzoekenden.  
 
Loopbaandienstverlening en opleiding sporen 
Loopbaanbegeleiding en opleiding worden gekoppeld, als hefboom om opleidingen meer 
arbeidsmarktgeoriënteerd te maken. Inspiratie halen we o.a. uit het sectoraal loopbaanbeleid 
in de Nederlandse bouwsector.  
 
Certificering van opleiding en valorisatie van verworven competenties 
De eerste ervaringsbewijzen zijn uitgereikt maar er is nood aan  versterking. Het civiel effect 
wordt versterkt door het gebruik bij aanwervingsprocedures en bij interne promoties door 
werkgevers. Opleidingen certificeren verhoogt hun aantrekkelijkheid.  
 
Nood aan hefbomen voor opleiding en vorming: rol van sectoren, sectorfondsen en 
sectorale CAO’s  
Aflijning en versterking van de opdracht en de rol van sectorale fondsen voor een betere 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, leven lang leren en diversiteit is noodzakelijk.  
 



 
 

 
 
 

 18

 

1 . 3 . 6  J o b c r e a t i e ,  o o k  i n  d e  p r i v é s e c t o r  

Via een actief beleid van loonkosten naar jobcreatie 
Het is van wezenlijk belang dat de werkgelegenheid aangroeit, ook in de privésector. 
Belangrijk instrument hierbij is de loonkostsubsidie. Alhoewel de loonkost hoofdzakelijk een 
federale bevoegdheid is, heeft Vlaanderen ook hier enkele sleutels in handen. Sleutels die 
Vlaanderen reeds hanteert zijn bv. de loonkostsubsidie voor 50-plussers en de Vlaamse 
inschakelingspremie voor personen met een handicap.  
De Vlaamse Regering dient, in functie van jobcreatie, op basis van een evaluatie van de 
huidige Vlaamse loonkostsubsidies, na te gaan hoe de eigen bevoegdheden op dit vlak zo 
optimaal mogelijk kunnen worden ingezet.  
 
 

2.  Ondernemerschap en innovatie  a ls  motor  voor  
welvaart  

2 . 1 .  U i t d a g i n g e n  

2 . 1 . 1  O n d e r n e m e n  e n  i n n o v e r e n  

2.1.1.1 Bevorderen van ondernemerschap in al zijn dimensies 
Een meer dynamische samenleving vergt meer ondernemerschap en meer innovatie. Beide 
aspecten zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden: ondernemersdynamiek is 
onmisbaar voor de omzetting van nieuwe kennis in economische groei, jobcreatie en welvaart. 
 
De uitdaging voor Vlaanderen bestaat erin, sterker dan nu het geval is, te evolueren naar een 
ondernemende en innovatieve samenleving, gericht op het internationale speelveld. Het gaat 
hierbij om een verantwoordelijkheid van alle geledingen van de samenleving: de burgers, de 
ondernemingen, het middenveld, de overheid. 
 
Ondernemerschap wordt hierbij nog te vaak te eng benaderd, verwijzend naar het starten van 
een onderneming. Er zijn daarnaast echter nog tal van andere dimensies van 
ondernemerschap, die ieder op zich waardevol zijn en een toegevoegde waarde betekenen - 
rechtstreeks of onrechtstreeks - voor de slagvaardigheid van het Vlaams economisch weefsel.   
 
Een eerste dimensie van ondernemerschap slaat op de ondernemerszin en betreft in essentie 
vaardigheden, competenties en attitudes die doorheen het opleidingstraject van een individu 
worden bijgebracht en verder gestimuleerd in het maatschappelijk leven. Essentiële facetten 
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hiervan zijn zin voor ondernemerschap en innovatie, gerichtheid op competenties en 
vaardigheden met betrekking tot ondernemerschap, streven naar kwaliteit en creativiteit, oog 
voor duurzame ontwikkeling, maatschappelijk engagement, internationale openheid. Dergelijke 
attitude-ontwikkeling werpt niet alleen vruchten af binnen een bedrijfseconomische setting 
maar ook ruim maatschappelijk. Naast de manifeste meerwaarde van maatschappelijk 
engagement (bijvoorbeeld in het verenigingsleven) als versterking van de sociale cohesie, 
draagt dergelijk engagement voor betrokkenen ook bij tot het ontwikkelingen van 
vaardigheden die van belang kunnen zijn voor ondernemerschap sensu stricto. 
  
Een tweede dimensie van ondernemerschap heeft een meer beperkte economische basis en 
verwijst dan naar de graad van ondernemingsgerichtheid van een samenleving door het aantal 
starters en oprichtingen te beschouwen. Bepaalde Internationale vergelijkingen geven aan dat 
deze dimensie van ondernemerschap, ondanks beterschap, nog onvoldoende is 
doorgedrongen in de Vlaamse samenleving en dat de bereidheid en de gerichtheid in 
Vlaanderen om  een onderneming te starten te klein is om te kunnen spreken van een echte 
ondernemende samenleving. Uit diezelfde internationale studies blijkt anderzijds dat het aantal 
‘high potential’ starters dat innoverend is, aan jobcreatie denkt en internationaal gericht is, 
toeneemt in Vlaanderen. 
 
Hiermee kan meteen een andere dimensie van ondernemerschap aangestipt worden.  
Ondernemerschap is immers niet alleen te indiceren aan starters. De bedrijvendynamiek blijkt 
ook uit de wijze waarop bestaande ondernemingen ervoor ijveren om hun leefbaarheid, 
efficiëntie en rendabiliteit te vergroten en bedrijfsstrategieën ontwikkelen om hun groei en 
internationalisering te verzekeren. Uiteraard is ook deze dimensie van ondernemerschap van 
groot belang voor de creatie van toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Vlaanderen.   
 
Ondernemerschap heeft tenslotte ook een exogene dimensie en heeft dan betrekking op 
buitenlandse ondernemingen die een investering in Vlaanderen realiseren (cf. infra). 
 
Tot slot moet het besef doordringen dat ondernemerschap in al zijn schakeringen geen 
prerogatief is van de traditionele economische sectoren, maar evenzeer de social 
profitsectoren (inclusief de sociale economie) aanbelangt. Ondermeer onder invloed van de 
voortschrijdende tertiarisering van het economisch weefsel en de socio-demografische 
ontwikkelingen kennen deze sectoren een sterke groei en vertegenwoordigen ze een 
toenemend gewicht in de economie. Om de economische impact van deze groeisectoren, 
waarbij de welzijns- en gezondheidssector centraal staat, te bestendigen en te versterken, is 
het van primordiaal belang dat ondernemerschap, innovatie en internationalisering ook in deze 
sectoren bijzondere aandacht krijgen. 
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Het is zeer noodzakelijk dat de overheid een ruime benadering van ondernemerschap hanteert 
en in haar beleid aandacht heeft voor de onderscheiden dimensies ervan. 
 
Meer en meer ondernemingen integreren in hun bedrijfsactiviteiten en in overleg met hun 
stakeholders sociale en ecologische overwegingen. Het feit dat meer en meer bedrijven op 
een sociaal en ecologisch verantwoordelijke manier op veranderingen inspelen, heeft positieve 
economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen. In die zin hoort het concept van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen thuis in de context van duurzame ontwikkeling.  
Het is een uitdaging om én het bedrijfsleven én de overheid nog meer dan nu te doordringen 
en bewust te maken van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het 
kader van duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, economische groei en 
tewerkstellingscreatie. Alle stakeholders dienen daartoe hun steentje bij te dragen.  
 

2.1.1.2 Een offensieve innovatiestrategie 
Niet onbelangrijk is de vaststelling dat Vlaanderen meer dan andere landen gespecialiseerd is 
in sectoren waar er sterk op prijs geconcurreerd wordt. Dit is ondermeer het gevolg van de 
mindere specialisatie van Vlaanderen in de high en medium hightech sectoren. Vlaanderen 
heeft nood aan een offensieve groeistrategie, gericht op kwaliteitsconcurrentie. Hiervoor dient 
Vlaanderen meer te evolueren naar een excellerende economie, met aandacht voor 
strategische sectoren. Strategische sectoren mogen hierbij niet verengd worden tot 
technologische sectoren. Sectoren die uitblinken op basis van niet-technologische aspecten 
kunnen even goed van strategisch belang zijn voor de Vlaamse economie. Maatschappelijk 
gedragen verkenningsstudies vormen de basis voor de afbakening van die strategische 
sectoren. 
Een offensieve innovatiestrategie mag niet alleen focussen op excellentie maar moet ook de 
sterke economische diversificatie van Vlaanderen als troef uitspelen. Een generiek 
innovatiebeleid dat gericht is op de ondersteuning van alle ondernemingen, ongeacht de 
sector, dient gehandhaafd te blijven, om de innovatiecapaciteit van zoveel mogelijk 
ondernemingen te versterken.    
 
Het ondernemerschap in Vlaanderen moet economisch ook beter gevaloriseerd worden. Het 
bestaande kennispotentieel moet meer aansluiting vinden bij het economisch weefsel en 
omgekeerd moeten de ondernemingen meer aansluiting vinden in de Vlaamse kennisbasis. Dit 
moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die internationaal kunnen 
worden vermarkt. 
 
Een duidelijk gefocust innovatiebeleid werkt als een hefboom voor een acquisitiebeleid naar 
buitenlandse investeringen met hoge toegevoegde waarde en ook als stimulans voor 
binnenlandse investeringen in segmenten met perspectief (cf. infra). Door bij prioriteit in te 



 
 

 
 
 

 21

 

zetten op innovatie zal het ontwikkelingspeil van de samenleving in het algemeen opgetrokken 
worden. Immers de ontwikkeling van groeisectoren vereist voldoende en goed opgeleide 
werknemers. 
 

2.1.1.3 Optimaliseren van de omgevingsfactoren 
Hoe essentieel en prioritair een offensieve innovatiestrategie ook is, het optimaliseren van de 
randvoorwaarden van ondernemerschap in het algemeen, blijft, gezien zijn grotere 
draagwijdte, evenzeer noodzakelijk. Een optimaal omgevingsklimaat is primordiaal in de 
concurrentie met andere landen en regio’s om starters aan te lokken, ondernemingen ertoe 
aan te zetten te investeren met het oog op (internationale) groei en het uittekenen en 
implementeren van een innovatiestrategie en om buitenlandse ondernemingen en 
investeringen aan te trekken. Sterke troeven moeten nog meer worden uitgespeeld, zwakke 
punten en belemmeringen moeten worden weggewerkt.   
Belangrijke omgevingsfactoren zijn het menselijk kapitaal, de toegang tot en de 
beschikbaarheid van (risico)kapitaal, een efficiënte overheid, een flexibel en stabiel 
regelgevend en administratief kader, ICT, de kennis- en logistieke infrastructuur,  de ruimte om 
te ondernemen, de ondernemingskosten,… 
 
2 . 1 . 2  F o c u s  o p  d e  i n t e r n a t i o n a l i s e r i n g  v a n  d e  V l a a m s e  e c o n o m i e  

Vlaanderen is een heel open economie en staat al lang mee aan de internationale top als het 
aankomt op exporteren. Onder invloed van de globalisering is de internationale context echter 
sinds enkele jaren in een snel tempo aan het evolueren en moet internationalisering ruimer 
benaderd worden dan vanuit de exportinvalshoek. De opkomst van nieuwe economieën, de 
verruiming van de EU, de verdere handelsliberalisering en de internationale trend naar 
uitbesteding, buitenlandse investeringen en het aangaan van partnerships bieden het Vlaamse 
bedrijfsleven heel wat opportuniteiten die moeten worden aangegrepen. De overheid kan 
daarbij een helpende hand uitsteken door in te staan voor een optimale omkadering zodat 
ondernemingen in de best mogelijke omstandigheden hun internationale activiteiten verder 
kunnen ontwikkelen en nieuwe markten kunnen betreden. 
 
Meespelen op het internationale speelveld impliceert anderzijds ook dat de economische 
omgeving ingezet wordt in de strijd om buitenlandse talenten en investeerders aan te trekken. 
De ontwikkeling en de promotie van een optimaal investeringsklimaat en de professionele 
begeleiding en omkadering van buitenlandse investeerders en talenten zijn cruciale factoren in 
deze internationale concurrentiestrijd. Troeven als onze logistieke infrastructuur, ons 
onderwijs-, kennis- en onderzoekspotentieel, onze centrale ligging en Brussel als hoofdstad 
van Vlaanderen en Europa, enz. moeten worden uitgespeeld om het imago van Vlaanderen 
als aantrekkelijke investeringsregio op te smukken. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen is maar zinvol, indien ondernemingen ook in hun 
internationale bedrijfsactiviteiten een sociale en ecologische verantwoordelijkheid aan de dag 
leggen. Door de belangen van diverse betrokkenen in acht te nemen, kan de onderneming 
haar (internationale) ontwikkeling op lange termijn waarborgen en haar internationale 
concurrentiepositie versterken. 
 
Tenslotte moet meer aandacht besteed worden aan het positief tweezijdig verband tussen 
innovatie en internationalisatie. Innovatie leidt tot (meer) handel en handel leidt tot (meer) 
innovatie. Het doorvoeren van productinnovaties biedt bedrijven een grotere potentiële markt 
voor hun producten en diensten en maakt het daardoor mogelijk (nieuwe) buitenlandse 
markten te betreden. Ook vernieuwingen in bedrijfsprocessen kunnen tot een toename van de 
export leiden. Procesinnovaties maken het bijvoorbeeld mogelijk om bestaande producten te 
verbeteren of op een goedkopere manier te produceren, hetgeen mogelijk meer exportkansen 
biedt. Anderzijds bestaat er ook een positief verband tussen internationalisering en innovatie. 
Door export verkrijgen ondernemingen toegang tot nieuwe markten, kennis, netwerken en 
technologieën, die kunnen leiden tot nieuwe ideeën en verhoging van het innovatief vermogen. 
Het is een uitdaging voor het overheidsbeleid om efficiënt op dit positief tweezijdig verband in 
te spelen. 
 

2 . 2 .  D o e l s t e l l i n g e n  

2 . 2 . 1  B e v o r d e r e n  v a n  o n d e r n e m e r s c h a p  i n  a l  z i j n  d i m e n s i e s  

Ondanks beterschap, moet de lage graad van ondernemerschap opgekrikt worden. Bij 
jongeren moet via het onderwijs, zowel het secundair als het hoger en het universitair 
onderwijs, de zin en ambitie voor ondernemerschap in al zijn dimensies (inclusief 
maatschappelijk engagement) aangewakkerd worden. Het onderwijs moet meer 
ondernemings- en probleemoplossingsgericht worden, zodat creatief en innovatief denken en 
handelen gestimuleerd worden. Het actieplan ‘Ondernemend Onderwijs’ is een veelbelovend 
initiatief in die richting. Daarnaast moeten ook andere segmenten van de bevolking via 
wervende sensibiliserings- en informatiecampagnes en stimuleringsmaatregelen ertoe 
aangezet worden om stappen te “durven” zetten in de richting van ondernemerschap.  
Dergelijke campagnes moeten de mensen er toe aanzetten zich actiever op te stellen in het 
maatschappelijk leven. 
 
Ondernemerschap kan maar bevorderd worden, indien het omgevingskader waarin de 
ondernemer dient te opereren hem toelaat op optimale wijze bedrijfsplannen en -strategieën te 
ontwikkelen en te realiseren. Het flankerend beleid van de overheid dient de essentiële 
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randvoorwaarden hiervoor in te vullen. Daartoe horen ondermeer een stabiel en rechtszeker 
wetgevend en administratief kader, een efficiënte overheid, gemakkelijke toegang tot 
(risico)kapitaal, de aanwezigheid van menselijk kapitaal, ruimte om te ondernemen, de 
ondernemingskosten enz. 
 
Meer en meer ondernemingen moeten beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 
geen rem betekent voor een efficiënte bedrijfsvoering en expansiedoelstellingen maar juist 
een meerwaarde kan betekenen voor een succesvolle ontplooiing van de bedrijfsactiviteiten. 
Dit bewustwordingsproces is geen zaak van de onderneming alleen: alle stakeholders 
(overheid, werknemers, leveranciers, consumenten, sociale partners, het middenveld,…) 
dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen. 
 
Omwille van het toenemend gewicht van de social profit sectoren in het economisch weefsel, 
moet ondernemerschap ook daar ondersteund worden om de economische impact ervan te 
bestendigen en te versterken. Ook innovatie en internationalisering dienen in deze sectoren 
strategische doelstellingen te worden voor de creatie van toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid.  
 
2 . 2 . 2  E e n  o f f e n s i e v e  i n n o v a t i e s t r a t e g i e  

Ondernemerschap en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door 
ondernemerschap kunnen nieuwe en innovatieve ideeën omgezet worden in nieuwe producten 
en diensten en aanleiding geven tot het ontstaan van succesvolle technologiebedrijven. Om 
nieuwe en innovatieve ideeën te ontwikkelen, moet een regio als Vlaanderen kunnen 
beschikken over een kwantitatief en kwalitatief hoogstaand menselijk en infrastructureel 
kennispotentieel. Het upgraden van dit kennispotentieel is een onmisbare voorwaarde om 
Vlaanderen toe te laten een offensieve innovatiestrategie te voeren. 
 
Koken kost echter geld. Wil Vlaanderen uitgroeien tot een toonaangevende innoverende 
economie dan moeten zowel de overheid als de bedrijven hun uitgaven voor O&O 
opschroeven. De minimale doelstelling moet de Barcelona-doelstelling van 3% voor O&O-
uitgaven blijven.  
 
Een offensieve groeistrategie veronderstelt tevens dat meer dan nu, maar niet uitsluitend, de 
kaart wordt getrokken van strategische en excellerende sectoren/clusters, in het bijzonder in 
de high en medium hightech sectoren. Twee aspecten mogen daarbij niet uit het oog verloren 
worden: enerzijds zijn strategische sectoren zijn niet per se technologische sectoren en 
anderzijds wettigt het groot en toenemend aandeel van de dienstensector en de social profit in 
de economie een verhoogde aandacht voor het potentieel innovatievermogen ervan. 
Verkenningsstudies die met inspraak van relevante maatschappelijke stakeholders tot stand 
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gebracht worden, moeten instaan voor de afbakening van de strategische sectoren/clusters. 
Dergelijke verkenningsstudies kunnen als richtkader dienen voor gecoördineerde beleidsacties 
ten aanzien van de afgebakende sectoren/clusters. Er kan ondermeer verwezen worden naar 
de VRWB-verkenningsstudie (aanbeveling 29) die als referentiekader kan fungeren voor de 
selectie van de strategische kenniscentra en competentiepolen. 
 
Een offensieve innovatiestrategie kan maar slagen indien de innovatieparadox in Vlaanderen 
opgelost wordt. De innovatieparadox is het gevolg van een mismatch die plaatsvindt tussen de 
wetenschappelijke en economische specialisaties in Vlaanderen, omdat het bestaande 
kennispotentieel geen aansluiting vindt bij het economisch weefsel en omgekeerd de bedrijven 
nog te weinig aansluiting vinden in de Vlaamse kennisbasis. Het aanpakken en wegwerken 
van deze innovatieparadox moet de valorisatie van het aanwezige kennispotentieel in 
Vlaanderen ten goede komen en toelaten dat Vlaanderen zich met nieuwe kwaliteitsvolle 
producten en diensten op de wereldkaart zet. Spin-offs zijn een goed voorbeeld van een 
economische valorisatie van wetenschappelijk kennispotentieel. Een geslaagde wisselwerking 
tussen beide specialisaties kan tevens een impuls geven aan de export van hightech 
producten die momenteel achterblijft in vergelijking met de buurlanden. 
 
Een ander belangrijk onderdeel van een offensieve innovatiestrategie moet gericht zijn op de 
netwerking in Vlaanderen en internationaal. Netwerken bevorderen de kennisoverdracht, 
bundelen de innovatieve (multidisciplinariteit) en financiële capaciteiten, creëren zakelijke 
mogelijkheden en leveren een bijdrage aan de oplossing van de innovatieparadox. Netwerking 
wordt bovendien in de hand gewerkt door de internationale tendens waarbij bedrijven zich 
concentreren op hun core business en nevenactiviteiten uitbesteden, waardoor de toegang tot 
nieuwe knowhow in de hand wordt gewerkt. Bijzondere aandachtspunten bij netwerking zijn 
vooral de betrokkenheid van KMO’s, de internationale dimensie en de betrokkenheid van 
onderzoeksinstellingen (strategische kenniscentra, competentiepolen en universiteiten). De 
internationale dimensie kan een belangrijke bijdrage vormen voor de kwaliteit van het 
onderzoek, overlappende kennisproductie tegengaan en bestaande kennisbronnen 
samenbrengen in grotere entiteiten met overeenstemmende belangrijke doelstellingen.  Het is 
de taak van de overheid ervoor te zorgen dat de bedrijven voldoende bekend zijn met de 
kennis- en onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen. Dit geldt in het bijzonder voor de KMO’s. 
Ook buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen moeten, gelet op hun betekenis voor O&O in 
Vlaanderen, intensief in de netwerking betrokken worden met het oog op blijvende 
verankering. 
 
Het bevorderen van de toepassing van ICT mag in een offensieve innovatiestrategie niet 
veronachtzaamd worden. Het belang en het gebruik van ICT moet veel meer aangemoedigd 
worden, zowel bij de diverse overheidsniveaus (Vlaamse overheid, steden en gemeenten), de 
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burgers en de bedrijven. Vlaanderen moet in staat van paraatheid gebracht worden om ten 
volle te kunnen inspelen op de ICT-ontwikkelingen.  
 
Tenslotte heeft ook de overheid als actor in het innovatiesysteem een prominente plaats in 
een offensieve innovatiestrategie. Dit impliceert ondermeer dat de overheid via een creatief 
aankoopbeleid innovatieve oplossingen bij de ondernemingen uitlokt en zelf een gedreven 
netwerkspeler wordt die met onderzoeksvragen bij het onderzoeksbestel aanklopt. 
 
2 . 2 . 3  F o c u s  o p  d e  i n t e r n a t i o n a l i s e r i n g  v a n  d e  V l a a m s e  e c o n o m i e  

Een onderneming durven starten is een zeer belangrijke dimensie van ondernemerschap, 
durven doorgroeien is een even belangrijke dimensie. Daarom moeten Vlaamse 
ondernemingen meer dan nu andere horizonten opzoeken buiten de mature markten van de 
Europese Unie van 15 en zich inschakelen in netwerken met kenniscentra en andere 
bedrijven. 
 
Vlaanderen uitspelen als een van de aantrekkelijkste regio’s waarin de voorwaarden om 
lucratief zakendoen vervuld zijn, komt de economische groei en welvaart van Vlaanderen ten 
goede en kan een domino-effect hebben op het ondernemerschap binnen Vlaanderen. Het 
imago van Vlaanderen als aantrekkelijke investeringsregio moet daarom wereldwijd 
uitgedragen worden, ook naar nieuwe groeilanden, en niet langer hoofdzakelijk de traditionele 
buitenlandse investeerders (onze buurlanden en de Verenigde Staten) bekoren. 
 
Ondernemingen die internationaal willen doorgroeien, moeten worden aangemoedigd ethisch 
en duurzaam ondernemen in hun bedrijfsactiviteiten te integreren. Zo kan er een klimaat 
ontstaan waarin ondernemers gewaardeerd worden, niet alleen omdat zij economische groei 
en tewerkstelling creëren maar ook omdat zij hun steentje bijdragen aan de oplossing van 
maatschappelijke problemen.  
 
De wederzijdse positieve band tussen innovatie en internationalisering moet door het 
overheidsbeleid ten volle aangegrepen en uitgespeeld worden. Het beleidsinstrumentarium 
richt zich momenteel nog te veel op de stimulering van hetzij internationalisering, hetzij 
innovatie. Een beleid dat beide aspecten beter op elkaar afstemt, of nog verdergaand in één 
instrument zou verenigen, zou meer munt kunnen slaan uit deze wederzijds positieve relatie.   
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2 . 3 .  B e l e i d s a c t i e s  

2 . 3 . 1  B e v o r d e r i n g  v a n  o n d e r n e m e r s c h a p  i n  a l  z i j n  d i m e n s i e s  

1. Ondernemersattitudes, een mentaliteit van creativiteit en innovatie, internationale 
openheid moeten in het onderwijs gestimuleerd en aangeleerd worden. Daarnaast 
moeten individuen aangemoedigd worden engagementen op te nemen in het 
maatschappelijk leven waardoor de ondernemerszin kan aangewakkerd worden. 
Aspecten van ondernemerschap moeten waar nodig expliciet en structureel in de 
eindtermen van het secundair onderwijs opgenomen worden (integraal deel van het 
leerprogramma). Het Actieplan Ondernemend Onderwijs is alvast een veelbelovend 
initiatief in die richting. In dat Actieplan worden allerlei maatregelen uitgewerkt die de 
scholen moeten helpen om aandacht te besteden aan ondernemen. De centrale opties 
die in het plan worden genomen om ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren – 
de oprichting van een kenniscentrum rond ondernemerscompetenties en de ontwikkeling 
van brugprojecten economie-onderwijs – verdienen sterke ondersteuning. Daarnaast 
moeten er in de hogescholen en universiteiten voldoende middelen vrijgemaakt worden 
voor de ontwikkeling van initiatieven ter stimulering van ondernemerschap. Belangrijk is 
dat daarbij een structureel kader wordt uitgewerkt waarbinnen de verschillende partijen 
(onderwijs- en onderzoeksinstellingen, lesgevers, studenten, kapitaalverschaffers, 
overheid, werkgevers en werknemers,…) met elkaar samenwerken om ideeën en 
ervaringen uit te wisselen, oplossingen uit te dokteren en initiatieven te ontwikkelen die 
de graad van ondernemerschap kunnen verhogen. 

 
2. Om de economie van een subregio goed te laten functioneren is het nodig om een 

ruimtelijk aanbodbeleid te voeren dat toelaat om een wederzijdse afstemming van vraag 
en aanbod te realiseren.  
Vooreerst houdt dit in dat de drie bestuurlijke niveaus het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen verder dienen uit te voeren. Gelet op de huidige stand van zaken moet 
worden vastgesteld dat de belofte van het Ruimtelijk Structuurplan om tegen 2007 te 
voorzien in de realisatie van 7.000 ha extra bedrijfsterreinen en de afbakening van 
750.000 ha voor beroepslandbouw niet kan worden nagekomen. 
Ten tweede moet werk gemaakt worden van de IJzeren Voorraad. Dit systeem wordt 
zowel in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, als in de beleidsnota’s economie en 
ruimtelijke ordening geïntroduceerd. De IJzeren Voorraad moet een voorraad zijn van 
bouwrijpe terreinen die voldoende is om de vraag voor de komende 3 tot 5 jaar te kunnen 
opvangen. Men kan hiermee een subregionaal aanbodsbeleid voeren, waarbij men de 
vraag van zeer dichtbij kan opvolgen zodat noch te veel, noch te weinig 
bedrijventerreinen moeten worden ontwikkeld. Tevens kan men hiermee een strategisch 
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aanbodbeleid voeren zodat Vlaanderen interessante investeringen op strategische 
plekken kan aantrekken of behouden.  
Hiervoor is het belangrijk te kunnen beschikken over een performant meet- en 
monitoring. Tevens moeten de planprocessen beter in beeld gebracht worden zodat 
zonder giswerk kan worden nagegaan welke planprocessen tot welk resultaat hebben 
geleid of zullen leiden.  
Verder is het huidige Structuurplan opgesteld op basis van gegevens uit 1994 met een 
planhorizon tot 2007. Een herijking van de ruimtelijke noden en behoeften dient zich aan 
binnen een nieuw te stellen planhorizon. Deze herijking dient te gebeuren binnen het 
door de SERV en de Minaraad ontwikkelde partnerschapmodel1 zodat de ruimtevragende 
beleidssectoren actief betrokken worden bij de visievorming, de planvorming en de 
uitvoering ervan. In die herijking dient verder de economische dimensie van de ruimte 
een prioritaire invalshoek te vormen, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de 
huidige en toekomstige bedrijvendynamiek. 

 
Naast de hoeveelheid beschikbare ruimte speelt ook de kwaliteit van de fysieke 
omgeving een cruciale rol in de ontwikkeling van economische activiteiten. De kwaliteit 
van de economische ruimte moet van zodanige aard zijn dat Vlaanderen haar logistieke 
troeven optimaal kan uitspelen. 
Naast nieuwe bedrijventerreinen speelt ook de herinrichting en herontwikkeling van 
bestaande bedrijventerreinen een rol in een kwaliteitsvol ruimtelijk economisch beleid.  
Het instrument van de brownfieldconvenanten wordt voorzien om op deze problematiek 
in te spelen maar mist nog de nodige diepgaande visionaire omkadering. Terzake pleit de 
raad voor een visienota van de Vlaamse overheid over brownfieldontwikkeling die de 
maatregelen beschrijft die naast het afsluiten van brownfieldconvenanten zullen worden 
ingezet om brownfieldontwikkeling te stimuleren. In dergelijke visienota dient ook een 
preventief beleid te worden uitgetekend om veroudering van bedrijventerreinen te 
voorkomen. Dit impliceert een permanente opvolging van bestaande bedrijventerreinen 
en de uittekening van een beleid om de veroudering en uiteindelijk de leegstand van 
bedrijventerreinen te vermijden. 

 
3. De elektriciteitsvoorziening is vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt erg 

belangrijk en moet daarom te allen tijde gewaarborgd worden. Samenwerking tussen de 
diverse beleidsdomeinen is cruciaal voor het wegwerken van de hinderpalen voor de 
bouw van nieuwe productie- en interconnectiecapaciteit. Hiervoor lijkt een masterplan 

                                                           
1 Agenda 2007, Aanbeveling over de betrokkenheid van de ruimtevragende beleidssectoren bij het tot stand 

komen van ruimtelijke visies, doelstellingen en plannen en de realisatie daarvan, SERV, 10 december 2003; 
aanbeveling over de krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke structuurplanning in 
Vlaanderen – Naar een nieuw RSV in 2007, SERV-MINA, 1 juli 2004 
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aangewezen. Ook de beheersing van de energievraag is een belangrijk deel van de 
oplossing. 
Vanuit concurrentie-oogpunt is het van belang dat de elektriciteitsprijzen in Vlaanderen 
minstens vergelijkbaar zijn met deze in de buurlanden. Dat geldt voor de diverse 
afnemersgroepen, en in het bijzonder voor de energie-intensieve ondernemingen.  
Regelmatig benchmarkonderzoek van de elektriciteitsprijzen voor de diverse categorieën 
verbruikers met de concurrerende regio’s is dan ook aangewezen voor de onderbouwing 
van het energiebeleid. De diverse overheden dienen samen te zorgen voor een goede 
marktwerking, zodat de elektriciteitsmarkt competitief is en werkt in het voordeel van de 
afnemers. De SERV waardeert het overleg dat de VREG gestart is over de studie voor 
een marktmodel in Vlaanderen. 

 
4. Het decreet van 7 mei 2004 dat de oprichting van het Vlaams Agentschap Ondernemen 

regelt, voorziet een vernieuwde invulling van het preventief bedrijfsbeleid na overleg met 
de SERV. De SERV heeft het voortouw genomen in het uittekenen van een vernieuwd 
preventief bedrijfsbeleid en formuleert een aantal krachtlijnen die de grondslag kunnen 
vormen van het toekomstig preventiesysteem. Sleutelwoorden zijn laagdrempeligheid en 
confidentialiteit. 
In het toekomstig preventief bedrijfsbeleid spelen het subcomité “Preventief 
Bedrijfsbeleid” van het Raadgevend Comité van het VLAO en de accountmanager een 
sleutelrol naast de betrokken werkgever en werknemers. 
Het subcomité “Preventief Bedrijfsbeleid” is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de werknemers- en werkgeversorganisaties. Zijn leden zijn gebonden door 
geheimhouding over de informatie verkregen in deze hoedanigheid. Dit subcomité 
verleent advies (a) over de gegrondheid van het signaal dat van de werknemers kan 
uitgaan met betrekking tot eventuele continuïteitsproblemen, (b) telkens er onenigheid 
bestaat tussen de werkgever en de accountmanager omtrent het al dan niet bestaan van 
continuïteitsproblemen voor de onderneming, (c) over de noodzaak om de werknemers al 
dan niet in te lichten. 
De accountmanager staat in bijna alle gevallen in voor de screening van de 
onderneming. Het VLAO is in al zijn geledingen voor haar opdracht inzake preventief 
bedrijfsbeleid gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht. 
In het vernieuwd preventiesysteem kunnen zowel de werkgever, de werknemers als de 
accountmanager het initiatief tot een gezondheidsonderzoek nemen: 
 de werkgever kan een aanvraag indienen bij de accountmanager of kan zelf een 

screening uitvoeren via een virtueel loket. In dit laatste geval is de anonimiteit van de 
webtool gewaarborgd 

 de werknemers kunnen een screening aanvragen op voorwaarde dat zij de 
accountmanager een gefundeerd signaal kunnen geven van de continuïteitsproblemen 
van de onderneming. Dit alarmsignaal kan gebaseerd zijn op informatie die de 
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werkgever wettelijk verplicht is mee te delen aan de werknemers of op gegronde en 
ernstige vermoedens over de gezondheidstoestand van de onderneming 

 de accountmanager kan ambtshalve tot een screening overgaan.  
 
Het toepassingsgebied is bij prioriteit toegespitst op ondernemingen met 20 tot 100 
werknemers. Evenwel kunnen ondernemingen met meer dan 100 werknemers op eigen 
verzoek ook een beroep doen op de diensten van de accountmanager. 
Cruciaal in het vernieuwd preventiesysteem is de rol die de werkgever wordt toebedeeld 
in de terbeschikkingstelling van de informatie die voortvloeit uit het 
gezondheidsonderzoek. Er zijn twee mogelijkheden: 
 indien hij een wettelijke informatieplicht heeft tegenover de werknemers, moet hij de 

resultaten van de screening meedelen aan de werknemers 
 indien hij geen wettelijke informatieplicht heeft, kan desgevallend het gezaghebbend 

advies van het subcomité “Preventief Bedrijfsbeleid” ingewonnen worden, maar het is 
steeds de werkgever die beslist of het gezondheidsbulletin aan de werknemers zal 
worden gerapporteerd. 

De SERV vraagt dat al de nodige maatregelen worden genomen om zijn voorstel inzake 
de organisatie van het preventief bedrijfsbeleid op het terrein te concretiseren.   

 
5. Ondernemingsdynamiek is ruimer dan het initiëren en starten van een nieuwe activiteit. 

Ook de bestendiging van een bestaande onderneming vergt een dynamische aanpak. De 
continuering op langere termijn kan niet rond de problematiek van opvolging of 
overname, hetzij in familiaal verband, hetzij door derden. De toenemende vergrijzing die 
zich ook in de ondernemerswereld voordoet werkt hier versterkend op in. Via een 
knelpuntanalyse van de doelgroep en een screening van de huidige startersmaatregelen 
dient nagegaan te worden hoe deze en/of andere maatregelen gericht en efficiënt 
kunnen ingezet worden in functie van de starters en doorstarters (continuering van de 
onderneming). 

 
6. De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren tal van initiatieven genomen om de 

toegankelijkheid tot (risico)kapitaal te vergemakkelijken. Daarmee wordt ingespeeld op 
een van de belangrijkste belemmeringen die de kans op succes om een onderneming te 
starten of uit te breiden, in de weg stonden. Het geheel van de maatregelen, ook op 
federaal niveau, moet gescreend worden naar de doelstelling, de doelgroep, de 
steunmodaliteiten enz. om te komen tot een coherent en gestroomlijnd instrumentarium. 
Niet de hoeveelheid aan maatregelen is bepalend voor de ondersteuning van de 
onderneming, wel de (kwaliteit van de) financiële dekking die de onderneming wordt 
aangeboden gedurende het ganse ondernemingstraject. Daarnaast moet aandacht 
besteed worden aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de 
ondersteuningsmaatregelen ongeacht de dimensie van de onderneming. Verder moeten 
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de ondernemingen intenser gesensibiliseerd worden om meer gebruik te maken van 
Europese steunfaciliteiten. 

 
7. Een uniek loket, bij voorkeur samengesteld over de diverse beleidsniveaus heen, moet 

de onderneming op een professionele, snelle en efficiënte manier de nodige informatie 
en contacten bezorgen. Op regionaal niveau wordt deze opdracht in Vlaanderen 
waargenomen door het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). Dit agentschap moet 
een strategie uitwerken die de toegankelijkheid voor alle ondernemingen, met bijzondere 
aandacht voor de laagdrempeligheid ten aanzien van de KMO’s, tot het agentschap en 
zijn accountmanagement verzekert en die borg staat voor een efficiënte en kwaliteitsvolle 
eerstelijnszorg. De instelling van het VLAO als uniek aanspreekpunt en centraal 
doorverwijsloket moet in principe een positieve impact hebben op de administratieve 
doorlooptijden voor de onderneming. 

  
8. Goede regelgeving dient als horizontale beleidsdoelstelling alle beleidsdomeinen te 

dwarsen (zie luik B). Het zorgt ervoor dat maatschappelijke problemen een gerichte 
oplossing krijgen door een beleidsoverschrijdende gecoördineerde en coherente aanpak 
en een efficiënte afstemming met de federale en Europese besluitvormingsprocessen.  
ok een coherente aansturing van de lokale beleidsniveaus (cf. harmonisatie/integratie 
van instrumenten zoals de milieuconvenant, de mobiliteitsconvenant en vergelijkbare 
instrumenten op sociaal en economisch vlak) mag in een beleidsoverschrijdende aanpak 
niet veronachtzaamd worden. Door deze coherente aanpak moeten bijvoorbeeld de 
administratieve doorlooptijden voor de ondernemingen effectief ingekort kunnen worden. 
De integratie van bouw- en milieuvergunning is een voorbeelddossier waarbij een 
beleidsoverschrijdende aanpak noodzakelijk is. Ondanks een goedgekeurde conceptnota 
van de Vlaamse Regering hieromtrent in het eerste kwartaal van 2006, is de 
harmonisatie vooralsnog geen feit. Meer in het bijzonder moet op het vlak van 
reguleringsmanagement vooral de versterking van het profiel en de inhoudelijke kwaliteit 
van reguleringsimpactanalyses leiden tot een reële vermindering van de administratieve 
lasten en andere nalevingskosten voor burgers, bedrijven, organisaties en overheden. 
Ook de inschatting van de impact van Europese ontwerpregelgeving en de zoektocht 
naar de meest efficiënte omzetting ervan binnen de marge die door Europa wordt 
gelaten, dienen hun beslag te krijgen in Vlaamse reguleringsimpactanalyses. E-
government tenslotte is een beleidsinstrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren 
tot administratieve vereenvoudiging. 

 
9. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een algemeen gedachtegoed te 

verheffen, moet het maatschappelijk draagvlak ervan worden verhoogd. De politieke 
zichtbaarheid van MVO moet door de integratie van het concept in de beleidsacties en 
het beleidsinstrumentarium van de Vlaamse overheid worden verhoogd, de stakeholders 
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moeten betrokken worden bij de invulling van het concept MVO in een MVO-forum, 
gezamenlijke acties van de bedrijfswereld en de stakeholders die bijdragen tot de 
bewustmaking en de verspreiding van het concept MVO en de uitwisseling van beste 
praktijken moeten ondersteund worden, sensibiliserings- en informatiecampagnes 
moeten het belang van MVO in de verf zetten in het bijzonder ten aanzien van de 
consumenten,… Het digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen kan in het bijzonder aan 
bedrijven een belangrijke bijdrage leveren tot het bewustmakings-, sensibiliserings- en 
informatiseringsproces van het concept MVO en bijhorende beste praktijken. Echter 
zoals hierboven reeds werd aangestipt, dienen ook andere stakeholders in dit 
bewustwordingsproces betrokken en geïnformeerd te worden. Met betrekking tot dit 
laatste zal de SERV in 2007 een congres organiseren waarin een aantal initiatieven rond 
MVO en de realisaties ervan zullen worden gepresenteerd. Daarnaast draagt de SERV 
zelf bij tot de invulling van en de bewustmaking over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, ondermeer door zijn voorstel tot invoering van een vernieuwd preventief 
bedrijfsbeleid in Vlaanderen en zijn advies- en overlegwerkzaamheden rond 
arbeidsmarkt en diversiteit, milieu, welzijn en zorg,… 

 
10. De regering heeft van het afsluiten van een fiscaal pact met de lokale overheden een 

belangrijk item gemaakt in haar Vlaams regeerakkoord en daarvoor in haar 
meerjarenbegroting middelen voorzien (€ 50 mln in 2008 en € 100 mln in 2009). De 
sociale partners dringen er bij de regering op aan dat in de loop van 2007 dit pact 
effectief wordt afgerond en dat de beschikbare middelen in de loop van de legislatuur ook 
besteed worden. 

 
Voor de sociale partners moet het fiscaal pact volgende doelstellingen dienen: 
 De aandacht dient (zowel op het vlak van de maatregelen als van de middelen) in 

eerste instantie uit te gaan naar de verlaging van de lokale bedrijfsbelastingen. Het 
stimuleren van investeringen en werkgelegenheid moet daarbij vooropstaan; 

 De uitwerking van de maatregelen en de besteding van de beschikbare middelen moet 
ten dienste staan van de aanpak van de versnippering van de lokale belastingen via 
een grotere stroomlijning (en daarmee samenhangend een vermindering van de 
administratieve en financiële lasten).  

 
De sociale partners zijn van oordeel dat bij de uitvoering van het fiscaal pact volgende 
voorwaarden moeten in acht genomen worden: 
 De uitwerking van het fiscaal pact moet passen in een globale aanpak van de 

financiering van de lokale overheden en met respect voor de fiscale autonomie van de 
lokale besturen; 

 Afwenteling van de effecten van maatregelen op het vlak van de lokale 
bedrijfsbelastingen naar de belastingen op gezinnen moet vermeden worden. 
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2 . 3 . 2  O f f e n s i e v e  i n n o v a t i e s t r a t e g i e  

1. De inhaalbeweging die de Vlaamse overheid heeft ingezet op het vlak van O&O-uitgaven 
moet onverdroten worden verdergezet, terwijl de inhaalrace van de Vlaamse 
bedrijfswereld – na een neiging tot stabilisering – drastisch hernomen moet worden. Voor 
de overheid en de bedrijven moet de doelstelling om 1% respectievelijk 2% van het BBP 
aan O&O te besteden, het minimale leitmotiv blijven. 

 
2. Het menselijk potentieel voor O&O uitgedrukt in het aantal afgestudeerde twintigers in 

wetenschappen en technologie, het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs voor 
wiskunde, wetenschappen en technologie en meer globaal het aantal mensen dat hoger 
onderwijs volgt, moet – mede vanuit de invalshoek van de vergrijzing – drastisch 
opgetrokken worden ondermeer door een versterkt democratiseringsproces van het 
onderwijs. Om het menselijk potentieel voor O&O op te krikken moeten jongeren 
aangetrokken worden tot de technologisch-wetenschappelijke domeinen. De meest 
recente cijfers tonen aan dat de wetenschappelijke richtingen terug aantrekken. Om deze 
kentering ten goede te bestendigen dienen de sensibilseringsinspanningen van de 
Vlaamse overheid onverdroten voortgezet te worden. 
Naast het onderwijssysteem speelt ook het onderzoeksbestel een cruciale rol in de 
verankering, de uitbreiding en de aantrekking van (excellent) kennispotentieel in en naar 
Vlaanderen. Enerzijds moeten daartoe de inspanningen opgevoerd worden om het 
beroep van onderzoeker in Vlaanderen aantrekkelijk te maken, anderzijds moet de 
onderzoeksomgeving geoptimaliseerd worden. Om buitenlandse onderzoekers van 
topniveau aan te trekken en te voorkomen dat de beste Vlaamse onderzoekers worden 
weggekocht, moeten hun toekomstperspectieven (aantrekkelijke carrièreperspectieven) 
verruimd worden en moet hen een aantrekkelijk personeelsstatuut aangeboden worden.  
Een aantrekkelijk loon is echter vaak niet voldoende. De omgeving die de onderzoeker 
omringt, met name de kwaliteit van de lokale fysieke omgeving, de beschikbare 
faciliteiten, de aanwezigheid van andere onderzoekslaboratoria enz., is van minstens 
even groot belang in de concurrentiestrijd om de onderzoeker. De initiatieven van de 
Vlaamse Regering om Vlaanderen uit te spelen als een aantrekkingspool voor excellente 
onderzoekers - het Odysseus-, Methusalem- en Herculesprogramma – zijn stappen in de 
goede richting. Nochtans zouden deze programma’s aan meerwaarde winnen indien ze 
geconcentreerd ingezet kunnen worden in welbepaalde domeinen, niches en 
programma’s die door de Vlaamse universiteiten gezamenlijk worden ondersteund en 
georganiseerd. 

 
3. De toepassing van ICT kan belangrijke externe effecten (bv. netwerkeffecten of spill-over 

effecten) hebben en is een belangrijk instrument voor de diffusie van technologische 
kennis. De toepassing van ICT is bovendien complementair met niet-technologische 
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innovaties in de arbeidsorganisatie, logistiek en marketing. ICT en afgeleide 
toepassingen zoals internetgebruik en e-government worden in Vlaanderen onvoldoende 
benut. Alhoewel de ontwikkeling, de toepassing en de integratie van ICT primair de 
verantwoordelijkheid is van het bedrijfsleven, kan de overheid via een grootschalig 
gecoördineerde inspanning een faciliterende rol spelen om ICT te laten doordringen in 
alle segmenten van de (economische) samenleving. De overheid kan immers een 
veelzijdige invloed uitoefenen op de diffusie van ICT in de samenleving. Als innovatief 
aanbesteder kan de overheid de ontwikkeling van bepaalde ICT-technologieën en –
markten mogelijk maken, als steunverlener van ICT-onderzoeksprojecten van 
ondernemingen en strategische onderzoekscentra kan zij Vlaanderen in een pole 
position piloteren, als regulerende macht kan de overheid een wettelijk kader creëren 
waarin ICT-activiteiten zich optimaal kunnen ontwikkelen en verspreiden en tenslotte kan 
zij een voortrekkersrol op zich nemen door nieuwe technologieën te integreren. In dat 
laatste geval fungeert zij als katalysator voor de diffusie van ICT omdat zij niet alleen een 
voorbeeld is voor de andere economische actoren, maar tevens omdat zij die actoren 
aanmoedigt om die technologieën aan te schaffen zodat hun interactie met de 
overheidsadministratie vlotter verloopt. E-government is ongetwijfeld een belangrijk 
aspect in de diffusie van ICT, mede omdat het een erg uitgebreid domein kan bestrijken 
dat alle functies van de overheid omvat (e-justice, e-learning, e-onderzoek,…). De 
actielijnen die uitgetekend worden in het actieplan “Vlaanderen i2010” vormen een goede 
aanzet voor een Vlaamsbrede ICT-agenda en moeten met de nodige spoed  
geïmplementeerd worden. 

 
4. Netwerking, zowel regionaal, nationaal als internationaal, moet sterk gestimuleerd 

worden. De overheid moet een intensieve sensibilerings- en informatiecampagne voeren 
om de kennis- en onderzoeksinfrastructuur vooral bij de KMO’s bekend te maken. 
Bovendien moet gestreefd worden naar een sterkere integratie van de buitenlandse 
dochterondernemingen in het Vlaamse innovatiesysteem. Instrumenten als de 
strategische kenniscentra en competetentiepolen kunnen daarbij hun waarde bewijzen. 
Ook de inspanningen van andere intermediaire instellingen zoals bijvoorbeeld de 
collectieve centra en intermediaire instrumenten (VIS, TETRA-fonds, Programma 
Strategisch Basisonderzoek) moeten meer dan voorheen hierop toegespitst worden. 
Om meer innovaties en O&O uit te lokken en netwerking aan te moedigen moet er 
efficiënt en optimaal ingespeeld worden op de Europese hefboommiddelen. Enerzijds 
moet de drempelvrees, in het bijzonder vanwege de KMO’s, verlaagd worden door de 
Euro-infocentra die de Europese instrumenten door middel van 
sensibiliseringscampagnes een ruimere naambekendheid dienen te geven. Het 
verzekeren van een sterke Vlaamse deelname, inzonderheid aan het Europese 
(zevende) Kaderprogramma, garandeert niet alleen een financiële return maar is ook 
strategisch belangrijk, aangezien het Vlaamse onderzoeksactoren en bedrijven toelaat 
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om deel te nemen aan Europese onderzoeksacties waarbinnen belangrijke 
technologische en/of innovatieve doorbraken kunnen worden gerealiseerd. Anderzijds 
moeten de kansen van het Vlaamse bedrijfsleven in Europese programma’s en dossiers 
gemaximaliseerd worden door een sterkere Vlaamse betrokkenheid bij het Europese 
beleidsniveau en een betere Vlaamse belangenbehartiging. Het recente door de Vlaamse 
Regering goedgekeurde initiatief “in foro interno – in foro externo” is een stap in de 
goede richting en dient zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden. Door een 
vroegtijdige screening van de Europese regelgevingsagenda door de Vlaamse 
administratie, kan het beleid tijdig inspelen op prioritaire dossiers voor Vlaanderen. Een 
ander onderdeel van het regeringsinitiatief heeft tot doel het Europees debat in het 
Vlaams Parlement aan te moedigen, waardoor de opvolging van de Europese 
regelgeving ook daar verzekerd wordt. Tenslotte wordt er, in het kader van de intra-
Belgische onderhandelingen rond de evaluatie van het samenwerkingsakkoord van 
8 maart 1994 met betrekking tot de vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van 
de Europese Unie, naar gestreefd Vlaanderen, voor wat haar actuele bevoegdheden 
betreft, voluit van in het begin in het Europese wetgevingsproces te betrekken. 
De SERV dringt in het verlengde van voorgaande erop aan dat ook de Vlaamse sociale 
partners in overleg bij de screening en de opvolging van de Europese regelgeving zullen 
worden betrokken (zie ook luik B). 

 
5. De overheid moet zelf aan netwerking doen. Door met vragen aan te kloppen bij het 

onderzoeksbestel kan zij als kennisvragende partij haar strategische intelligentie 
vergroten. Dit continu proces van kennisopbouw moet haar toelaten als een effectieve 
actor op te treden in het innovatiesysteem door bijvoorbeeld uitgebreid gebruik te maken 
van het instrument van innovatief aanbesteden. De ervaringen die terzake worden 
opgedaan met het MilieuInnovatiePlatform en buitenlandse best practices moeten 
worden aangewend om dit innovatie-instrument tot een gemeengoed van de overheid te 
maken. 

 
6. Verkenningsstudies moeten de strategische sectoren in Vlaanderen bloot leggen en 

daarbij aansluiten bij het wetenschappelijk en economisch potentieel van Vlaanderen en 
de internationale tendensen. Dergelijke verkenningsstudies moeten met inspraak van de 
relevante maatschappelijke stakeholders, waaronder de SERV, tot stand komen. De 
afbakening van de strategische clusters moet Vlaanderen toelaten hierin te excelleren en 
wereldwijd op kwaliteitsvlak de concurrentie aan te gaan. De VRWB-verkenningsstudie 
kan als voorbeeld aangehaald worden om als referentiekader te dienen voor de selectie 
van strategische kenniscentra en competentiepolen. 

 
7. Traditioneel was het steuninstrumentarium voor O&O gericht op de ondersteuning van de 

technologische innovatie. Thans zijn de beleidsmakers zich ervan bewust dat naast de 
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technologische innovatie ook andere kennisactiviteiten een wezenlijke bijdrage leveren 
voor succesvolle innovaties. Getuige hiervan zijn de visienota van eind 2005 over de 
verruiming van het steunbaar innovatietraject van de bevoegde Vlaamse minister en de 
conclusies van de Europese Raad “Interne markt, Industrie en Onderzoek” van 
4 december 2006 waarbij de ontwikkeling van een ondersteuningsbeleid ten aanzien van 
innovaties in dienstensectoren en niet-technologische innovaties als een prioritaire 
actielijn naar voren wordt geschoven. De raad is voorstander van een verruiming van het 
steunbare innovatietraject en dringt aan op de operationalisering van een beleidskader 
terzake. Hij pleit ervoor dat naast een marktgedreven focus ook de nodige aandacht 
wordt geschonken aan dienstenactiviteiten, aan social profitsectoren en aan 
arbeidsorganisatorische innovatie. Bijkomend vraagt de raad dat de verruiming niet wordt 
uitgesteld tot wanneer de recent aangekondigde evaluatie van het steuninstrumentarium 
is afgerond. 

 
8. De overheid kan de valorisatie van kennis in belangrijke mate ondersteunen. Naast de 

bevordering van netwerking en van de diffusie van kennis en knowhow, kunnen 
ondernemingen gestimuleerd en ondersteund worden in het efficiënt managen van deze 
kennis en knowhow. Peterschapsprojecten inzake kennismanagement, (Europese) 
patentaanvragen en informatiedoorstroming hierover, aandacht voor kennismanagement 
in de professionele begeleiding ondermeer vanwege VLAO zijn maatregelen die 
gestimuleerd en ondersteund moeten worden.   

 
2 . 3 . 3  M e e r  f o c u s  o p  d e  i n t e r n a t i o n a l i s e r i n g  v a n  d e  V l a a m s e  

e c o n o m i e  

1. Er is een proactief beleid nodig dat gericht is op het aantrekken van buitenlandse 
ondernemingen waarbij zowel infrastructuur als arbeidskrachten centraal staan (bvb. 
convenant tussen VLAO/FIT met de VDAB-regie over aanbod werknemers met geschikt 
profiel). Er moet gestreefd worden naar een intense samenwerking tussen het Vlaams 
Agentschap Internationaal Ondernemen en het Vlaams Agentschap Ondernemen zodat 
buitenlandse (potentiële) investeerders in Vlaanderen efficiënt kunnen worden begeleid. 
Het accountmanagement binnen het uniek loket moet de investeerders als een volleerd 
gids de weg tonen naar de diverse betrokken administraties en overheidsdiensten. Er 
moet een gerichte imagostrategie uitgewerkt worden waarmee andere dan de traditionele 
investeerders kunnen worden bewerkt om in Vlaanderen te investeren. 

 
2. Sterke troeven als logistiek en infrastructuur moeten worden behouden en verder 

ontwikkeld ondermeer via een efficiënt vergunningenbeleid en een kwaliteitsvol 
economisch ruimtelijk beleid om de bereikbaarheid van de economische knooppunten te 
bevorderen en de aantrekkelijkheid van Vlaanderen als investeringsregio in de verf te 
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zetten. Binnen een realistische budgettaire ruimte moet het speerpuntenprogramma 
inzake missing links uitvoering krijgen (zie punt 3.4.3.1). De nabijheid van Brussel als 
belangrijk Europees beslissingscentrum dient als troef te worden uitgespeeld. 

 
3. Het Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen moet KMO’s intensief begeleiden bij 

de ontwikkeling van hun internationale ondernemingsstrategie. Vooral potentiële 
groeimarkten buiten de EU15 en bedrijven met nieuwe producten en diensten moeten de 
nodige aandacht en ondersteuning krijgen. Samenwerkingsovereenkomsten met partners 
(investeerders, klanten, toeleveranciers) die internationale kennis en ervaring hebben, 
zijn vaak doorslaggevend voor ondernemingen die internationaal willen doorgroeien. 
Partnersearch, een functie die het VLAIO nu reeds vervult, moet verder versterkt worden. 
Bij de betreding van nieuwe groeimarkten zal ook het recent geoperationaliseerde Fonds 
Vlaanderen Internationaal een belangrijke rol te vervullen hebben.   

 
4. De samenwerking tussen de uitvoeringsagentschappen en beleidsinstrumenten belast 

met of gericht op enerzijds de stimulering van internationalisering (VLAIO, FIT en Fonds 
Vlaanderen Internationaal) en anderzijds innovatie (het IWT) moet geïntensifieerd 
worden. Het VLAIO en het IWT dienen een intense samenwerking aan te gaan om 
ondernemingen die internationaal met een innovatief product willen doorgroeien te 
ondersteunen of om innovatieve Vlaamse producten beter onder de aandacht van 
buitenlandse ondernemingen te brengen, het Innovatienetwerk Vlaanderen dient in haar 
werking meer aandacht te besteden aan internationalisering en het Fonds Vlaanderen 
Internationaal dat KMO’s ondersteunt bij het betreden van nieuwe buitenlandse markten 
zou specifieke aandacht moeten besteden aan bedrijven met innovatieve producten. 

 
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet internationaal bevorderd worden. Het 

feit dat ”het stimuleren van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen” in de 
beheersovereenkomst met het VLAIO als strategische organisatiedoelstelling werd 
opgenomen, is een positief signaal dat uitgaat vanwege de Vlaamse overheid. 
Ondermeer via het Lerend Netwerk Internationaal Ondernemen worden Vlaamse 
ondernemingen die exporteren of in het buitenland investeren, aangemoedigd en 
gesensibiliseerd om principes van duurzaamheid en ethisch ondernemen in hun 
internationale activiteiten te integreren. Het verdient daarbij aanbeveling om de 
ondernemingen ook kennis te laten maken met allerlei referentie-instrumenten, -kaders 
en –initiatieven die internationale benchmarks voor verantwoordelijk gedrag van 
ondernemingen bieden (bijvoorbeeld de Beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende multinationals, de OESO-richtsnoeren voor 
multinationals, het Global Compact van de Verenigde Naties, de Millenniumdoelstellingen 
inzake ontwikkeling van de Verenigde Naties). 
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De Vlaamse Regering dient ook in haar openbare aanbestedingen rekening te houden 
met duurzaam internationaal ondernemen door op te treden als innovatieve aanbesteder, 
waarbij de naleving van de acht basisverdragen2 van de IAO gerespecteerd moet 
worden.  
 
 

3.  Een leefbare omgeving 

3 . 1 .  I n t e g r a a l  w a t e r b e l e i d  

Uitdagingen 
De kwaliteit van de oppervlaktewateren in Vlaanderen is vooral begin jaren negentig 
aanzienlijk verbeterd. Maar deze positieve trend stagneerde sindsdien. De doelstelling van de 
Europese Kaderrichtlijn Water om een goede watertoestand te halen tegen 2015 lijkt nog 
veraf. 
Een belangrijke verklaring is dat de investeringen in collectieve zuiveringsinfrastructuur nog 
niet leiden tot verdere verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Dit komt voornamelijk 
omdat de investeringen op gemeentelijk vlak sterk achter lopen tegenover de investeringen op 
bovengemeentelijk vlak. Alle geplande zuiveringsstations zijn – op enkele na – operationeel. 
Maar de noodzakelijke verbindingen en de uitbouw van rioolnetwerken zijn nog niet klaar. 
Hierdoor heeft Vlaanderen in vergelijking met onze buurlanden een grote achterstand qua 
zuiveringsgraad. 

Doelstellingen 
Het Pact van Vilvoorde formuleert de ambitie om tegen 2010 “een betekenisvolle vooruitgang 
te boeken in de waterkwaliteit zodanig dat Vlaanderen inzake gezondheid en biodiversiteit de 
vergelijking met andere economische topregio’s moeiteloos kan doorstaan.”   
Vlaanderen moet in uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2015 een goede 
watertoestand bereiken. Deze richtlijn bevat ook een aantal tussentijdse operationele 
doelstellingen. 
In uitvoering van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater stelde het Minaplan 3 tegen 2007 
een zuiveringsgraad van 80 % voorop. Dit is maar liefst 16 % hoger dan de zuiveringsgraad in 
2005. 

                                                           
2 De acht basisverdragen hebben betrekking op de vrijheid van vereniging op het domein van de arbeidsmarkt 

(conventie 87), de bescherming van werkgevers- en werknemersorganisaties tegen regeringsinmenging 
(conventie 98), de afschaffing van verplichte arbeid, dwangarbeid en slavernij (conventies 29 en 105), 
maatregelen tegen kinderarbeid (conventies 138 en 182), maatregelen tegen discriminatie in geslacht inzake 
de verloning (conventie 100) en tegen discriminatie inzake arbeid (conventie 111). 

 



 
 

 
 
 

 38

 

Beleidsacties 

 Om de noodzakelijke verhoging van de zuiveringsgraad te bereiken, zijn vooral 
inspanningen nodig op gemeentelijk vlak. De zoneringsplannen moeten duidelijkheid 
verschaffen over de noodzakelijke investeringen.  

 Met de reorganisatie van de watersector werd een financieringskanaal voor gemeenten 
gecreëerd. Een analyse door de SERV3 toonde aan dat de inkomsten van de gemeenten 
door de inning van een gemeentelijke saneringsbijdrage sterk zijn toegenomen en in de 
toekomst nog verder zullen toenemen. Er moeten garanties ingebouwd worden opdat deze 
toename van budgettaire middelen ook daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de 
waterkwaliteit. In dit opzicht is het volgens de SERV wenselijk om een monitoringsysteem 
uit te werken dat opvolgt waarvoor de opbrengsten van de gemeentelijke 
saneringsbijdragen worden gebruikt en dat waakt over de efficiënte inzet van middelen. 

 In uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water moet werk worden gemaakt van de 
economische analyse als onderbouwing voor de invulling van het 
kostenterugwinningsbeginsel.  

 

3 . 2 .  N a a r  e e n  g e z o n d e  l u c h t  

Uitdagingen 
De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de afgelopen decennia significant verbeterd. Toch worden 
op de meeste plaatsen in Vlaanderen nog concentraties fijn stof waargenomen die tot de 
hoogste in Europa behoren. Dat fijn stof is de belangrijkste oorzaak van het verlies aan 
gezonde levensjaren door milieuvervuiling. Een ambitieuze aanpak van de problematiek van 
fijn stof is dan ook essentieel voor de volksgezondheid. 

Doelstellingen 
De algemene langetermijndoelstellingen van het zesde Europese Milieuactieprogramma en de 
Europese thematische strategie luchtverontreiniging bepalen dat er tegen 2020 
luchtkwaliteitsniveaus bereikt worden die geen significante negatieve effecten en risico's voor 
de menselijke gezondheid en het milieu tot gevolg hebben. 
Dat is op Europees vlak concreet vertaald in streefwaarden, o.a. voor fijn stof (PM2,5). 
Concreet impliceert deze streefwaarde voor PM2,5 dat de primaire PM2,5 met 59% moet 
dalen tegen 2020 ten opzichte van de emissies in 2000. Deze streefwaarde sluit niet uit dat er 
nog effecten zullen zijn op de volksgezondheid, maar een strengere doelstelling wordt 
voorlopig niet aangewezen geacht gelet op de te verwachten kosten. 
Een globale Vlaamse reductiedoelstelling moet rekening houden met het economisch en 
technisch realiseerbaar reductiepotentieel van de verschillende maatregelen.  

                                                           
3 SERA 2007. 
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Beleidsacties 
Vlaanderen moet blijvend zoeken naar nieuwe maatregelen, van technische en andere aard, 
om verdergaande emissiereducties voor fijn stof te kunnen realiseren. Daarbij moet men 
prioriteit geven aan maatregelen die een gunstige kosten/baten verhouding vertonen. In dat 
kader lijken maatregelen in de sector verkeer en transport alvast prioritair. Zo zou de 
automobielinspectie van keuringscentra meer aandacht moeten hebben voor oude en slecht 
onderhouden voertuigen. Verder moet Vlaanderen zich pro-actief opstellen in EU-verband voor 
wat de toekomstige regels voor brandstoffen betreft (laag zwavelgehalte,…). Op Vlaams 
niveau kan ook nagedacht worden over fiscale aanpassingen bijvoorbeeld van de belasting op 
de gewestelijke inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse gewestelijke verkeersbelasting voor 
personenwagens, evenals de tarificatie voor het gebruik van transportinfrastructuur. Binnen de 
transportsector moet ook aandacht zijn voor de scheepvaart en de binnenscheepvaart (4% 
van de totale emissies van fijn stof). Maar de voorkeur gaat naar generieke EU-maatregelen.  
Tot slot verdient de fijnstofproblematiek een geïntegreerde, beleidsdomeinoverschrijdende 
aanpak. Binnen de intentie om logistiek Vlaanderen verder te ontwikkelen zal een visie 
uitgewerkt moeten worden om de doelstellingen inzake fijn stof te realiseren. Ook de 
afstemming en integratie met het klimaatbeleid en het overig luchtbeleid (bv. NEC-
reductieplan) zijn erg belangrijk. 
 

3 . 3 .  K l i m a a t v e r a n d e r in g  a a n g ep a k t  

Uitdagingen 
De aanpak van het klimaatvraagstuk dringt zich op. Om de broeikasgasemissies gevoelig te 
verminderen, moeten we efficiënter met de beschikbare energie omspringen en meer een 
beroep doen op hernieuwbare energiebronnen. 
De energie-intensiteit van de Vlaamse economie blijft groot. Er is in Vlaanderen nog geen 
absolute ontkoppeling tussen energieverbruik en economische groei. Wel stijgt het 
energieverbruik van de Vlaamse economie minder snel dan de groei van het BBP; er is sprake 
van een relatieve ontkoppeling. Er bestaat in alle maatschappelijke sectoren evenwel nog een 
potentieel om energie te besparen. 
Vlaanderen loopt momenteel achter op de Europese doelstellingen inzake het aandeel 
hernieuwbare energie in 2010, zeker in vergelijking met de buurlanden, maar zal naar 
verwachting zijn doelstellingen tegen 2010 wel halen. De ontwikkeling van hernieuwbare 
energie-activiteiten kan overigens ook sociaal-economische opportuniteiten met zich 
meebrengen. 
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Doelstellingen 
Vlaanderen moet om zijn Kyoto-doelstelling te realiseren, de broeikasgasemissies tegen 2008-
2012 met 5,2% verminderen t.o.v. 1990. De afstand tot die doelstelling is nog aanzienlijk. 
Bovendien is het duidelijk dat het Kyoto-Protocol slechts een eerste stap is in de strijd tegen 
klimaatverandering. Voor de periode na 2012 zullen veel ambitieuzere emissiereducties nodig 
zijn. Die vergen op lange termijn fundamentele maatschappelijke en technologische 
veranderingen, waarvoor een breed maatschappelijk en politiek draagvlak noodzakelijk is. 
Ook moet Vlaanderen conform het Pact van Vilvoorde tegen 2010 komen tot een vergaande 
ontkoppeling tussen economische groei en energiegebruik. Daarnaast moet Vlaanderen tegen 
2010, conform de Europese verbintenissen en rekening houdend met het potentieel in 
Vlaanderen, een substantiële verhoging realiseren van het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. Op korte termijn zullen nieuwe doelstellingen inzake hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie voor de periode na 2010 worden vastgelegd. Ook moeten, in uitvoering van 
de doelstellingen inzake hernieuwbare energie voor de periode na 2010, spoedig 
langetermijndoelstellingen worden vastgelegd voor biobrandstoffen en in het kader van de 
certificatensystemen. 

Beleidsacties 
Het masterplan van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie moet uitgevoerd 
worden.  
Inzake de verbetering van energie-efficiëntie, zijn bijkomende maatregelen in de sectoren 
gebouwen en mobiliteit nodig. De klimaatconferentie heeft terzake een zeer groot aantal rijpe 
maatregelen opgeleverd waarover een brede consensus bestaat, die op vrij korte termijn 
kunnen worden uitgevoerd. Ook de verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie moet 
blijvend op de agenda staan.  
Tot slot moet meer aandacht gaan naar de voorbereiding van het klimaatbeleid na 2012. Meer 
visievorming, degelijkere toekomstverkenningen, scenario-analyses en initiatieven inzake 
draagvlakontwikkeling zijn nodig. Het transitiebeleid naar duurzame energiesystemen moet op 
die manier spoedig vorm krijgen. 
 

3 . 4 .  M o b i l i t e i t  

3 . 4 . 1  A l g e m e n e  u i t d a g i n g :  V l a a n d e r e n  i n  b e w e g i n g  h o u d e n  

Ondanks een voorspelde afremming van de groei voor de volgende decennia, is de algemene 
en forse toename van het verkeer en het vervoer via de weg een feit. Zowel voor het 
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personenverkeer als voor het goederenvervoer wordt volgens de prognoses (tot 2030)4 nog 
een forse stijging verwacht en zal het verkeer blijven groeien. Gelet op de alsmaar 
toenemende verkeersdruk op onze wegeninfrastructuur en de daarmee gepaard gaande 
implicaties op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid (met 
negatieve economische en maatschappelijke effecten als gevolg van verkeerscongestie, 
verkeersonveiligheid en milieuvervuiling), zal het de belangrijkste uitdaging voor de toekomst 
zijn om Vlaanderen in beweging te houden. 
 
Het belang hiervan mag niet worden onderschat. De redenen waarom Vlaanderen mobiel moet 
blijven, zowel voor het personenverkeer als voor het goederenvervoer zijn divers:  
 Enerzijds om de toppositie van Vlaanderen in de logistiek te vrijwaren.  Het onderzoek in 

SERA 2007 over Vlaanderen en logistiek wijst immers uit dat Vlaanderen op het vlak van 
logistiek en als vestigingsregio voor logistieke activiteiten momenteel nog tot de Europese 
topregio’s behoort, maar dat deze positie ernstig wordt bedreigd, onder meer door het 
verlies van een aantal concurrentievoordelen, waaronder de bereikbaarheid. 

 Anderzijds om de behoeften van de bevolking op het vlak van mobiliteit te verzekeren.  
 
Dit moet gepaard gaan met een betere afstemming van verkeer en vervoer op natuur, milieu 
en ruimtelijke ordening, met een  uitgesproken verbetering van de milieuprestaties van het 
vervoer (CO2–uitstoot en impact op gezondheid. Vooral de CO2–uitstoot is nog problematisch, 
de overige emissies zullen door verdere technische ontwikkelingen worden teruggedrongen) 
en met het substantieel verhogen van de verkeersveiligheid. 
Daarenboven moet de toegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd worden. Iedereen moet 
kunnen voorzien in zijn dagelijkse behoeften en verkeersarmoede moet worden weggewerkt.  
Dit betekent onder meer dat alle bevolkingsgroepen (ook in landelijke gebieden) moeten 
kunnen beschikken over elementaire openbare vervoersmogelijkheden. Wie geen auto (meer) 
heeft, moet de kans hebben zich te verplaatsen op een comfortabele en veilige manier. 
Werken aan toegankelijkheid combineert acties op diverse fronten. Dit betekent ook de 
beschikbaarheid, de uitbouw en afstemming van goed bereikbare basisvoorzieningen5 in 
gemeenten en dorpen, als een vaste of als een ambulante dienst.  
 
3 . 4 . 2  D o e l s t e l l i n g e n  

Om de uitdaging, Vlaanderen in beweging te houden, aan te gaan, worden een aantal 
doelstellingen vooropgesteld:  
 Voor de realisatie van doelstellingen en beleidsacties wordt een tijdshorizon 2015 

vooropgesteld. Doelstellingen en acties moeten tegen 2015 gerealiseerd zijn. Dit impliceert 

                                                           
4 Personenverkeer over de weg: een groei tussen 2004 en 2030 van 25 % (voertuigkm), vrachtverkeer over de 

weg een groei van ca. 40% van het aantal voertuigkm (bron Transport and mobility – emissies in België tot 
2030).  

5 Zoals de post, gemeentelijke diensten, O.C.M.W., bank, apotheek, dokter, voedingswinkels, enz. 
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evenwel dat op (zeer) korte termijn stappen moeten worden gezet om de doelstellingen 
alsook de projecten binnen dit tijdsbestek effectief te realiseren.   

 De doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren en vrijwaren. Binnen dit kader moet de 
congestie worden teruggedrongen en moet er gestreefd worden naar minder en kortere 
files. 

 Een betrouwbaar vervoersysteem aanbieden (van deur tot deur) voor alle modi en voor 
iedereen. 

 Betaalbare en toegankelijke mobiliteit voor iedereen realiseren (fysische toegankelijkheid 
van de vervoerssystemen optimaliseren6, verdere verfijning van de basismobiliteit door het 
concept netmanagement,…). In deze context moet de betaalbaarheid van mobiliteit in 
overeenstemming worden gebracht met de “juiste prijs” van verkeer en vervoer, met 
bijzondere aandacht voor mogelijkheden van sociale correcties en compensaties. 

 Een groter aandeel van de alternatieve vervoermodi realiseren, o.m. via het versterken van 
de intermodaliteit. 

 De bestaande vervoersinfrastructuur beter benutten.   
 De bijdrage van de vervoersector in het realiseren van de doelstellingen van het klimaatplan 

substantieel verbeteren.   
 De leefbaarheid en de luchtvervuiling in de steden verbeteren.   
 De verkeersveiligheid merkbaar verhogen en zo de topregio’s op dit vlak inhalen.  

 
3 . 4 . 3  B e l e i d s a c t i e s  

De Vlaamse Regering nam al (en plant) diverse initiatieven om de mobiliteits- en 
vervoersproblematiek effectief aan te pakken7. Als gevolg daarvan werden al enkele positieve 
resultaten geboekt: de uitgesproken stijging van het openbaar vervoergebruik, de stijging van 
het binnenvaartvervoer, de vooruitgang op het vlak van verkeersveiligheid,… Dit is onder meer 
te danken aan initiatieven zoals de realisatie van de basismobiliteit, het wegwerken van zwarte 
punten, uitvoering van de missing links, de oprichting van een Vlaams verkeerscentrum, enz. 
Deze beleidsinitiatieven worden dan ook ondersteund door de sociale partners. Toch willen de 
partners een aantal prioriteiten extra in de verf zetten. Het gaat om beleidsacties en projecten 
die tegen 2015 moeten gerealiseerd en geoperationaliseerd worden in Vlaanderen. 
 

3.4.3.1 Een geformaliseerde en planmatige aanpak noodzakelijk 

Mobiliteits- en infrastructuurplanning formaliseren 
Het mobiliteits- en infrastructuurbeleid wordt momenteel gekenmerkt door een versnipperde, 
weinig gestructureerde en ondoorzichtige aanpak (bijv. het ontbreken van een duidelijk 

                                                           
6 Bijv. goede opstapmogelijkheden, vlotte toegang tot stations, enz. 
7 Zie o.m. de beleidsbrieven van de betrokken ministers, het actieplan “Vlaanderen in actie”, de 

mobiliteitsdoelstellingen in het Pact van Vilvoorde dat in overleg met de sociale partners tot stand kwam,… 
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formeel meerjarenprogramma infrastructuur, onduidelijkheid over de status van het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen).   
 
Daarom wordt gepleit voor de opmaak en realisatie van een formele, transparante en 
planmatige aanpak voor de mobiliteit en de infrastructuurinvesteringen, die toelaat om het 
mobiliteits- en infrastructuurbeleid op een gestructureerde manier voor te bereiden, uit te 
voeren en op te volgen en die ook mogelijkheden biedt voor ruimere consultatie. De overheid 
moet hiervoor een coherent en transparant beleidskader uitwerken. De Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen (MORA) kan bij de voorbereiding, de uitwerking en de opvolging van dergelijk 
beleidskader een belangrijke rol spelen. 

Realisatie van de missing links via een planmatige aanpak voor 
infrastructuurinvesteringen  
Het beleid heeft de doelstellingen voor de realisatie van de missing links bepaald en de 
daaraan gekoppelde infrastructurele projecten in de verschillende modi grotendeels 
vastgelegd. De SERV is van oordeel dat de uitvoering van de missing links (of essentiële 
onderdelen ervan) effectief moet gerealiseerd zijn tegen 2015. Dit is volgens de sociale 
partners niet mogelijk zonder een planmatig en gestructureerd  infrastructuurbeleid.  
 

3.4.3.2 Werk maken van een gefaseerd prijsbeleid voor personen- en vrachtverkeer 
Vanuit het beleid werd geopteerd voor de effectieve invoering in 2008- 2009 van een forfaitair 
wegenvignet en een verkeersbelasting op basis van de ecoscore. Het is voor de sociale 
partners hierbij van essentieel belang dat de maatregel ook een positief effect heeft op het 
verkeer en het milieu en dat rekening wordt gehouden met de (eventuele) sociale repercussies 
ervan.  
 
Tegelijk moet begonnen worden met de voorbereiding van een ruimer systeem van 
rekeningrijden of kilometerheffing dat compatibel is met andere Europese systemen, zodat 
tegen 2015 kan aangesloten worden bij eventuele Europese initiatieven of initiatieven van de 
buurlanden. Binnen deze context moet onderzocht worden of het voor het vrachtvervoer 
opportuun is om vroeger af te stemmen op initiatieven en ontwikkelingen in een aantal 
omringende landen. Bij dit onderzoek moet de concurrentiepositie van het goederenvervoer 
mee in beschouwing worden genomen. 
 
Het fiscaal systeem in België zou best verbeterd worden voor het aanmoedigen van 
energiezuinige en milieuvriendelijke wagens. Ecoscore is hierbij een richtinggevend concept 
dat toelaat om de belastingen technologieneutraal uit te werken en rekening te houden met 
alle emissies van voertuigen. 
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3.4.3.3 Bijzondere aandacht voor een beter woon-werkverkeer: uitvoering van het 
Pendelplan 

Met het oog op de realisatie van een beter en mobiliteitsvriendelijker woon-werkverkeer werkte 
de Vlaamse Regering het Pendelplan uit. De SERV ondersteunt dit plan en de beleidsintentie 
om het aandeel van het autogebruik in het woon-werkverkeer substantieel te verminderen.  
 
De doelstelling om een verschuiving van 10% van het wegverkeer naar de alternatieve modi te 
realiseren moet tegen 2015 een feit zijn. Daarvoor zal o.m. een efficiënte werking van het 
Pendelfonds en de provinciale mobiliteitspunten noodzakelijk zijn. Waar verschillende 
infrastructuurwerken samenkomen (bijv. Masterplan Antwerpen en START-programma 
Brussel) moeten via deze instrumenten extra inspanningen worden geleverd om ook tijdens de 
werken de bereikbaarheid te garanderen. 
 
De sociale partners pleiten er ook voor om bij hoge prioriteit het netmanagement uitdrukkelijk 
af te stemmen op het woon-werkverkeer. 
 
De reeds bestaande federale diagnostiek woon-werkverkeer moet ook ingezet worden als 
analyse-instrument voor de woon-werkverplaatsingen op regionaal en provinciaal niveau en op 
niveau van de bedrijfszones. 
 

3.4.3.4 Pak het probleem van de stedelijke distributie aan 
Afgezien van de initiatieven op lokaal niveau ontbreekt het in Vlaanderen aan een doordacht 
en coherent beleid voor de distributie van goederen in de stedelijke kernen. Nochtans is het 
probleem van de stedelijke distributie reëel en acuut. Daarom wordt gepleit voor het opzetten 
van een overkoepelend beleid (in samenspraak met de locale overheden en de betrokken 
stakeholders) inzake stedelijke distributie. Bovengemeentelijke afstemming is noodzakelijk om 
tot een efficiënt en effectief beleid te komen inzake bevoorrading van winkels en diensten. 
 

3.4.3.5 Mee aan de top op het vlak van verkeersveiligheid 
Ondanks de positieve resultaten die worden geboekt op het vlak van verkeersveiligheid hinkt 
Vlaanderen nog steeds achterop ten aanzien van de buurlanden. Daarom moeten de 
doelstellingen worden aangescherpt en moet resoluut worden geopteerd voor een 
doorgedreven aanpak (o.m. op het vlak van wegencategorisering, infrastructuur, nieuwe 
technologieën,…) waardoor Vlaanderen tegen 2015 tot de Europese toplanden inzake 
verkeersveiligheid behoort.  
 
Gelet op het specifieke karakter en de grotere impact op de ernst van de verkeersongevallen, 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheidsproblematiek in het 
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vrachtvervoer. Daarom wordt gepleit voor de uitwerking van een actieprogramma 
verkeersveiligheid voor het goederenvervoer. 
 
Daarnaast willen de sociale partners dat het beleid verhoogde inspanningen levert op het vlak 
van verkeersopvoeding voor alle soorten weggebruikers en voor alle leeftijdscategorieën. 
Meer in het bijzonder moet verkeersopvoeding ook aan bod komen in het secundair onderwijs 
(en niet alleen in het basisonderwijs). 
 

3.4.3.6 Een betere verspreiding van kennis vergroot het maatschappelijk draagvlak 
Kennis en kennisverspreiding zijn noodzakelijk voor de creatie van een maatschappelijk 
draagvlak. Op het vlak van kennisopbouw nam de Vlaamse Regering reeds enkele initiatieven 
(bijv. de oprichting van het Vlaams verkeerscentrum). De verspreiding van deze kennis en het 
maatschappelijk debat hierover is echter ondermaats. 
 
De SERV pleit voor nog meer inspanningen, vooral meer systematiseren en actualiseren, op 
het vlak van kennisopbouw (bijv. actualisering van het onderzoek naar het 
verplaatsingsgedrag) en voor veel meer aandacht voor de verspreiding en de doorstroming 
van de informatie. Een grotere publieke betrokkenheid (maatschappelijk debat) is absoluut 
noodzakelijk. 
 
 

3 . 5 .  S o c i a l e  c o h e s i e  e n  e e n  z o rg z a m e  o m g e v i n g  

3 . 5 . 1  U i t d a g i n g  

De raad wenst te focussen op een dubbele uitdaging: 
 
1. Een leefbare omgeving vergt een ontwikkelde sociale cohesie. Dit betekent een 

samenleving waarbij de leden betrokken zijn en waarbij segregatie en uitsluiting in al zijn 
vormen wordt teruggedrongen. Dit kan niet louter door bijzondere aandacht voor de 
situatie het individu, maar vooral door de samenleving globaal toegankelijker te maken.   

 
Ook in Vlaanderen komt uitsluiting nog steeds voor in meerdere dimensies met 
verschillende gradaties. Achterstellingen binnen meerdere levenssferen versterken 
elkaar en cumuleren in vormen van armoede.  Het ontwikkelen van een gedreven beleid 
gericht op het voorkomen en remediëren van armoede vormt een eerste uitdaging.     

 
2. In vergelijking met andere landen en regio’s zijn in Vlaanderen de welzijns- en 
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gezondheidsvoorzieningen uitgebreid aanwezig en van een hoog kwalitatief niveau. Voor 
vrijwel alle bevolkings- en/of zorgcategorieën zijn er opvangmogelijkheden en 
begeleidingsinitiatieven, zowel binnen de ambulante als de residentiële sector. Deze voor 
Vlaanderen gunstige benchmarkresultaten beletten niet dat de verdere uitbouw van het 
zorg- en hulpaanbod, zowel het informele als het formele, alle aandacht vergt. 

 
Bovendien veronderstelt een ontwikkelde zorgzame omgeving niet alleen het voorhanden 
zijn van een toereikend aanbod maar ook dat iedere zorg- en hulpbehoevende een 
beroep kan doen op zorg- en hulpverlening die aangepast, toegankelijk en betaalbaar is. 
Het blijven verzekeren van die toegankelijkheid - in zijn brede betekenis - vormt een 
tweede uitdaging. 

 
Beide uitdagingen staan bovendien niet los van elkaar. In de mate dat een toegankelijk zorg- 
en hulpaanbod wordt gerealiseerd biedt het meteen ook alleszins voor de situatie van mensen 
in armoede een verbetering. Deze worden zeer in het bijzonder geconfronteerd met hoge 
drempels van allerlei aard, waarbij de financiële barrière in verhouding tot de uitkeringen en de 
minimumlonen, niet de minste is.  
De aanpak van beide uitdagingen wordt hierna vertaald in een voorstel van (selectieve) 
prioritaire beleidsacties. 
 
3 . 5 . 2  D o e l s t e l l i n g e n  

3.5.2.1 Armoede aanpakken 
Principieel is het onaanvaardbaar dat in een maatschappij met een rijkdom als de onze, armoede in 
zijn scherpste uitingen kan voorkomen. Armoede wordt hierbij gezien als relatief en multi-
aspectueel. Het systematisch minder hebben van wat noodzakelijk wordt beschouwd in de 
samenleving (inkomen, scholing, huisvesting,…) duidt op armoede. Zowel de uitgebreidheid van 
het fenomeen in de samenleving als de diepgang binnen de diverse dimensies is relevant.    
Armoede is eveneens niet enkel een stedelijk fenomeen. Armoede op het platteland wordt al te 
vaak miskend.   
 
Zoals intussen reeds geconcretiseerd in meerdere (Vlaamse) actieplannen ter bestrijding van de 
armoede vergt een degelijk beleid een integrale aanpak en een gecoördineerd ageren in tijd en 
ruimte op vele beleidsdomeinen en door meerdere overheden. Werkgelegenheid, huisvesting, 
onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg, cultuur en sport vormen evenveel beleidsdomeinen waar 
Vlaanderen verder hefbomen dient te ontwikkelen om armoedesituaties te voorkomen en/of terug 
te dringen. Het Vlaamse beleid op het vlak van armoedebestrijding dient te worden versterkt. 
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Zeer in het bijzonder verdienen in deze context volgende vaststellingen uit het Sociaal–
Economisch Rapport Vlaanderen 2007 bijzondere aandacht met het oog op de aanpak van 
sociale uitsluitingspatronen die eruit kunnen volgen:  
 Het aandeel van de bevolking jonger dan 18 jaar dat verblijft in huishoudens zonder 

kostwinner ligt in ons land (12,9%) opmerkelijk hoger dan het Europese gemiddelde 
(10,2%); 

 De relatieve inkomenspositie van ouderen ten aanzien van de bevolking binnen de actieve 
leeftijdscategorie is in ons land inferieur ten aanzien van het Europese gemiddelde en nog 
meer uitgesproken ten aanzien van onze buurlanden Nederland Duitsland en Frankrijk. 

 

3.5.2.2 Een zorgzame omgeving ontwikkelen 
Twee basispijlers van een zorgzame samenleving zijn: 
 De toereikendheid van een kwaliteitsvol aanbod aan zorg- en hulpverlening;  
 De waarborg voor iedere zorg- en hulpbehoevende van een aangepast, toegankelijk en 

betaalbaar aanbod. 
  
Om onze positie op het vlak van welzijns- en gezondheidszorg te behouden en verder te 
verbeteren is het essentieel dat het toekomstige aanbod tijdig en op flexibele wijze wordt 
afgestemd op de zich ontwikkelende maatschappelijke behoeften. Een goede matching moet 
voorkomen dat zowel (regionale) lacunes in het aanbod als vormen van oververzorging 
ontstaan. Programmatie, erkennings- en subsidiëringsregelingen moeten zodanig worden 
aangewend dat dergelijke scheeftrekkingen worden vermeden. 
 
Zo zullen ondermeer onderstaande ontwikkelingen gevolgen hebben voor het uitzicht van het 
toekomstig aanbod met zijn afgeleiden naar middelen en (gekwalificeerd) personeel.  
 Er kan worden verwacht, gelet op de sociaal-demografische evoluties, dat de vraag naar 

zorg- en hulpverlening in de volgende jaren niet zal afnemen; 
 Bovendien is het aannemelijk dat de kwaliteitseisen die aan de zorg- en hulpverlening 

worden gesteld ook gaandeweg zullen verhogen; 
 Van de cohorte die in belangrijke mate de informele zorgverlening op zich neemt wordt in 

toenemende mate verwacht dat ze langer actief blijft op de arbeidsmarkt en dus minder 
inzetbaar wordt in de mantelzorg.  Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van bepaalde 
groepen (ouderen, vrouwen,…) mag dan wel bijdragen tot het verstevigen van de macro-
solidariteit, tegelijkertijd komt de solidariteit op micro-niveau onder druk.  De gevolgen 
hiervan zijn niet enkel voelbaar in de verzorging van oudere generaties, maar evenzeer in 
de opvang van de jongere. Ook deze evolutie zal de behoefte aan het formele hulp- en 
zorgaanbod beïnvloeden. 

 
Naast de ontoereikendheid en onaangepastheid van het aanbod kan de toegankelijkheid 
evenzeer belemmerd worden door financiële drempels. In de gezondheidszorg wordt in grote 
mate de techniek van de verzekering (in hoofdorde wettelijke, aanvullend private verzekering) 
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gehanteerd. Via de toepassingsvoorwaarden (verzekerde prestaties, niveau van tussenkomst) 
kan de facto de toegankelijkheid van het aanbod worden gemodelleerd. De (Vlaamse) 
welzijnssector wordt in hoofdorde gefinancierd door de overheid, aanvullend met 
cliëntbijdragen die al dan niet in functie van het inkomen, de gezinstoestand en de 
zorgbehoevendheid van de hulpvrager worden bepaald. De modulering van het eigen 
bijdragensysteem vormt een instrument om de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod te 
bewaken en te verbeteren. 
 
3 . 5 . 3  B e l e i d s a c t i e s  

3.5.3.1 Monitoring  
Het Pact van Vilvoorde formuleert ondermeer als doelstelling (11) dat Vlaanderen in 2010 een 
toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol zorgaanbod 
waarborgt. Vijf jaar na de ondertekening van het Pact van Vilvoorde is er nog steeds geen 
afdoende monitoring die de realisatie van de doelstelling in al zijn vermelde wezenlijke 
facetten omvat, voorhanden. Bij gebrek aan adequate nul- en vervolgmetingen dreigt de 
doelstelling te verwateren. 
 
De SERV vraagt nogmaals dat de Vlaamse overheid dringend de nodige initiatieven neemt om 
tot een daadwerkelijke meting te komen van de terecht beoogde kenmerken van het 
zorgaanbod. Pas dan zullen vorderingen op het groeipad gefundeerd kunnen WORDEN 
beoordeeld. 
 

3.5.3.2 Armoede 

Een goed voorbereide activering 
Actief zijn in de arbeidswereld werpt een beschermende dam op tegen inkomensarmoede. Volgens 
de EU-SILC enquête (2003) valt in België een derde van de werklozen (32%) onder de 
armoederisicodrempel (60% mediaan beschikbaar inkomen). Bij werknemers is dit slechts 6.4% of 
vijfmaal minder, bij zelfstandigen 10% (deze laatste op basis van ECHP-data 2001). 
 
Zeer in het bijzonder vraagt de raad vanuit sociaal-economische invalshoek bij prioriteit aandacht 
voor een preventief armoedebeleid waarbij een essentiële piste erin bestaat aangepaste 
trajectvormen van onderwijs naar inschakeling in de arbeidswereld te ontwikkelen.  
 
Inschakeling in het arbeidscircuit brengt structuur in het dagelijks leven en vormt de basis voor 
andere vormen van maatschappelijke participatie. Het is voor velen ook de belangrijkste bron van 
inkomen en sociale zekerheid. Een goede begeleiding en aansturing van de doelgroep vanuit het 
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onderwijs, inclusief het erkennen van verworven competenties bij mensen in armoede, verhoogt 
hun kansen op een kwaliteitsvolle job wat op zijn beurt ertoe kan bijdragen dat op termijn 
generatie–armoede wordt teruggedrongen. Initiatieven uit de sociale economie kunnen een 
mogelijke opstap bieden.  
 
Voorzieningen die de doelgroep kansen bieden qua integratie in de arbeidsmarkt moeten 
voldoende mogelijkheden krijgen om te voorzien in de noodzakelijke, meestal intensieve 
omkadering. Aangepaste trajecten en ondersteuning moeten mogelijk worden waarbij rekening 
wordt gehouden met mogelijke armoedevallen (sociale uitkeringen, kinderopvang, mobiliteit). 
 
De activering van mensen in armoede zal wel blijvend moeten worden ondersteund vanuit zorg en 
welzijn met een steeds aanwezig vangnet indien de stap naar de arbeidsmarkt geen succes blijkt. 
 

Aanscherpen armoede-reflex 
Intussen is reeds de deugdelijkheid bewezen om bij de uitwerking van een beleid gericht op 
het voorkomen en bestrijden van armoede de doelgroepen aan bod te laten komen. Concreet 
hebben de ervaringsdeskundigen in de armoede hierbij een centrale rol. De betrokkenheid van 
de doelgroep bij het beleid dient verder uitgebouwd en veralgemeend. 
 
Armoedebeleid dient een inclusief beleid te zijn. Dit veronderstelt dat op vele beleidsdomeinen 
maatregelen zich opdringen om uitsluitingsfactoren te verhinderen. Zowel bestaande als 
nieuwe maatregelen moeten tegen het licht worden gehouden om uitsluitingsmechanismen op 
te sporen en armoedevallen te detecteren. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-
2009 schuift de reguleringsimpactanalyse naar voren als instrument om de gevolgen voor de 
armoedebestrijding te toetsen. De raad onderschrijft dit voornemen en vraagt intussen alvast 
dat bij de jaarlijkse actualisatie van het Vlaams actieplan, het gevoerde beleid systematisch 
wordt geëvalueerd.  
 
Bij de uitvoering van het beleid door overheden en middenveldorganisaties komt het voor dat de 
specifieke problematiek van armoede ook hier onvoldoende gekend is, a fortiori dat middelen en 
tijd worden voorzien om mensen in armoede adequaat verder te helpen. De raad vraagt dat de 
dienstverlening systematisch aan een armoedetoets wordt onderworpen. De openheid en 
aangepastheid ervan voor mensen in armoede dient immers constant te worden bewaakt.  
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3.5.3.3 Een zorgzame omgeving 

Realisatie programmering 
In alle welzijns- en gezondheidssectoren is een meerjarige programmering als 
beheersinstrument noodzakelijk, afgestemd op de beleidsdoelstellingen en zorgbehoeften en 
rekening houdend met de budgettaire ruimte op middellange termijn.  
De realisatie van een zodanige programmering moet toelaten dat een aangepast en 
toereikend aanbod ontstaat. In Vlaanderen dienen op dit vlak nog inspanningen te worden 
gedaan8. Dit veronderstelt de inzet van middelen en mensen. Naast financieringsbeperkingen 
maken ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de hulp- en zorgsector dat de uitbouw van 
het aanbod niet steeds volgens uitgezette tijdschema’s kan gebeuren.  
 
Daarnaast is het de taak van de overheid en voorzieningen te zorgen voor een aangepaste 
diversificatie van het aanbod. Diversificatie van het aanbod laat toe de effectiviteit van de 
zorg- en hulpverlening te verbeteren en lacunes op te vullen. Dit betekent dat naast de talrijke 
gereglementeerde hulp- en zorgvormen ruimte blijft voor ondersteuning van experimenten. 
Mogelijks hieruit vloeiende varianten binnen het aanbod die beantwoorden aan 
maatschappelijke behoeften kunnen vervolgens worden opgenomen in de reglementering 
en/of financiering en/of bijgestuurde programmering. Zoals nieuwe zorgvormen moeten 
kunnen worden opgenomen in een regulier kader, dienen bestaande zorgvormen (inclusief 
onderliggende programmatienormen en financieringsmechanismen) regelmatig te worden 
geëvalueerd. Voorzieningen die niet langer een antwoord bieden op bestaande zorgvragen en 
–noden moeten niet per se blijven bestaan in hun huidige vorm. 
 

Eigen bijdragen 
Via modulering van de eigen bijdragen, ook in het kader van de Vlaamse zorgverzekering, heeft de 
Vlaamse overheid een instrument om de toegankelijkheid van het hulp- en zorgaanbod te sturen. 
De financiële draagkracht van de hulp- en zorgbehoevende kan zowel rechtstreeks (inkomen) als 
via afgeleide factoren (gezinstoestand, zorgbehoevendheid) worden geïndiceerd. 
 
In de mate objectief noodzakelijk geacht gebruik van zorg- en hulpverlening wordt verhinderd door 
financiële barrières dient de modulering van de eigen bijdrage na overleg met betrokken actoren te 
worden aangepast. In de eerste plaats moet een analyse voorafgaandelijk duidelijkheid brengen of 
en zo ja in welke mate de gehanteerde eigen bijdragen binnen de diverse hulp- en zorgvormen 
waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is, een financiële drempel vormen in het gebruik ervan.   

                                                           
8 zie Vlaams Parlement, Verslag van het Rekenhof over de afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse 

beleidsdoelstellingen, 20 januari 2005, Stuk 37-A (2004-2005) – Nr1 
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Bij een modulering dient erover gewaakt dat geen afhankelijkheidsvallen worden geopend. 
Zowel modaliteiten van begrenzing van de eigen bijdrage per prestatie of tijdseenheid als de 
piste van een maximumfactuur voor niet-medische zorg- en hulpverstrekking kunnen worden 
onderzocht. Om de toegankelijkheid van de zorg- en hulpverlening te verzekeren dient te 
worden vermeden dat de voorzieningen hun cliënten zouden selecteren op basis van de 
tariefschaal van de eigen bijdragen. Gepaste maatregelen om de financiële positie van de 
voorzieningen cliëntneutraal te houden zijn nodig. 
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Luik B:  Beleidsoverschri jdende aanbevel ingen over  
goed bestuur en betere regelgeving 

1 .  Uitdagingen 

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de overheid een belangrijke, bepalende factor is in de 
sociaal-economische positionering en het concurrentievermogen van een regio. Goed bestuur 
en betere regelgeving zijn steeds meer van belang als vestigingsfactor voor activiteiten en 
voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Om die reden is ‘betere regelgeving’ een 
belangrijk onderdeel van de Europese Lissabonstrategie om van de EU de meest concurrerende 
en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. 
 
In Vlaanderen werden de afgelopen jaren heel wat maatregelen genomen die moeten zorgen voor 
beter bestuur en betere regelgeving. Toch blijft er een hele reeks uitdagingen. Er is volgens de 
SERV sprake van een ‘sense of urgency’ die nog onvoldoende wordt onderkend. “Beter 
bestuur” en “betere regelgeving” moeten een centraal onderdeel uitmaken van een 
toekomstgerichte sociaal-economische strategie en uitmonden in een “professionele overheid” 
en een “professionele beleidsvoering”. 
 
Om een “professionele overheid” en een “professionele beleidsvoering” te realiseren, dient de 
specifieke institutionele capaciteit die verbonden is aan elk van de vijf fasen van de 
traditionele beleidsetting (agendasetting, beleidsvoorbereiding, beleidsformulering, 
beleidsimplementatie en beleidsevaluatie) zowel individueel als in het geheel ondersteund te 
worden door een meer generieke capaciteit op het vlak van coördinatie en samenwerking, 
transparantie en consultatie en kennismanagement. 
De uitdaging voor Vlaanderen bestaat erin om op het vlak van de institutionele capaciteit 
aansluiting te vinden bij de beste internationale praktijken. Dat vereist ingrijpende 
veranderingen in de bestaande interactie- en besluitvormingsprocessen. Die kenmerken zich 
nog te vaak door een onevenwichtige en ‘verkokerde’ beleidsvoering, een ondoorzichtige en 
gesloten besluitvorming, een te korte termijn focus, onvoldoende beleidsondersteunende 
informatie, instrumenten en capaciteit, enz. Uit onderzoek9 blijkt inderdaad dat de Vlaamse 
overheid op onderdelen vooruitgang boekt, maar dat er niettemin dringend meer moet worden 
geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van de overheid en van de beleidsprocessen in 
het bijzonder door echt werk te maken “good governance” of “beter bestuur” in Vlaanderen. 
 

                                                           
9  Maken we goede wetgeving ? Benchmarking van Vlaanderen op wetgevingsbeleid en regelgevingskwaliteit, 

SERA 2007, SERV 
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Wat de doelmatigheid van de beleidsuitvoering betreft werd tot nu toe enerzijds het 
kerntakendebat gevoerd over de verdeling van de bevoegdheden en taken tussen de drie 
rechtstreeks verkozen overheidsniveaus in Vlaanderen om het binnenlands bestuur zo goed 
mogelijk te organiseren. Anderzijds beoogt het Beter Bestuurlijk Beleid–project de organisatie-
efficiëntie van de Vlaamse overheid te verhogen. In het verlengde hiervan dient - vanuit 
dezelfde betrachting naar efficiëntie van het overheidsbestuur - pro-actief en systematisch te 
worden nagegaan of en zo ja hoe, de overheid derden-actoren en aangepaste 
(markt)instrumenten (bvb. PPS, reguleringsmanagement) optimaal kan inschakelen in de 
beleidsuitvoering. 
 
 

2.  Doelstel l ingen 

Rekening houdend met de reeds genomen en lopende initiatieven, zijn volgende doelstellingen 
op het vlak van beter bestuur en betere regelgeving prioritair. 
 

2 . 1 .  V e r d e r  we r k e n  a a n  v i s i e v o r m i n g  e n  l a n g e  t e r m i j n  
s t r a t e g i e v o r m i n g  

Het beleid inzake bijvoorbeeld klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, ondernemerschap 
en innovatie moeten inhoudelijk gevoed worden vanuit een langetermijnvisie. Zulke 
langetermijnvisie richt zich op de vraag “welke samenleving wensen wij op lange termijn in 
Vlaanderen in breed maatschappelijk opzicht (sociaal-economisch, technologisch, 
maatschappelijk, cultureel, ecologisch…), rekening houdend met de kansen en uitdagingen 
voor Vlaanderen in een mondiale context?”.  
Die integrale langetermijnvisie ontbreekt nu vaak. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het 
Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012. Nochtans is een blik op de lange termijn essentieel om 
via instrumenten als toekomstverkenningen en backcasting het beleid vandaag mee vorm te 
geven. 
Om effectief te zijn, moeten lange termijn strategieën bovendien breed gedragen zijn, binnen de 
overheid en daarbuiten. Draagvlak, dat ook op langere termijn standhoudt, impliceert een 
engagement op het hoogste politieke niveau en intens overleg tussen overheid en stakeholders. 
Een gevoel van breed eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid kan maar ontstaan als de 
actoren sterk betrokken worden bij de formulering en de opvolging van de strategieën. 
Effectieve langetermijnstrategieën brengen de verwachtingen en deskundigheid van de overheid, 
de private sector, maatschappelijke verenigingen en burgers samen om een toekomstvisie te 
ontwerpen en daar naartoe te werken.  
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2 . 2 .  V e r s t e r k in g  v a n  d e  b e l e i d s c o ö r d in a t i e  

Vele maatschappelijke uitdagingen zijn complex en vergen een gecoördineerde inzet van 
beleidsacties vanuit verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus.  
De gebrekkige coördinatie van beleid en regelgeving blijft vandaag één van de belangrijkste 
beleidsmatige knelpunten in Vlaanderen. Een van de redenen is dat het beleids- en 
regelgevingsproces, ondermeer door een gebrekkige en laattijdige informatieuitwisseling 
tussen en zelfs binnen beleidsdomeinen,  heel gesloten en ondoorzichtig is.  Dit bemoeilijkt de 
afstemming tussen beleidsdomeinen en zorgt voor wantrouwen en dubbel werk.  
In het kader van de recente modernisering van de Vlaamse administratie (Beter Bestuurlijk 
Beleid - BBB) werd weliswaar studiewerk verricht rond de problematiek van beleidscoördinatie, 
maar dat heeft weinig concrete beslissingen of acties opgeleverd. Vlaanderen moet daarom 
krachtiger inzetten op mechanismen voor beleidscoördinatie en naast de nu overwegende 
politieke mechanismen (interkabinettenoverleg), ook andere instrumenten creëren.  
Daarnaast is Vlaanderen over het algemeen nog te weinig betrokken bij de internationale en 
Europese beleidsvoorbereiding. Het coördinatiesysteem voor het vastleggen van standpunten 
inzake Europees beleid is nog niet voldoende sterk ontwikkeld. Het recente initiatief van de 
Vlaamse Regering “in foro interno – in foro externo” dat de intra-Vlaamse behandeling van 
Europese dossiers herziet, geeft aan dat de Vlaamse Regering zich van de problematiek bewust is 
en hierin vooruitgang wil boeken. Ook de Dienst Europa die in de schoot van het Vlaams 
Parlement werd opgericht moet bijdragen tot betere informatie en een grotere bewustmaking 
in verband met lopende Europese dossiers. De SERV dringt erop aan dat de Vlaamse 
Regering een grotere betrokkenheid van de Vlaamse sociale partners garandeert bij het 
internationale en Europese regelgevingsproces. 
 

2 . 3 .  V e r b e t e r in g  v a n  d e  c o n s u l t a t i e p r o c e s s e n  e n  d e  
t r a n s p a ra n t i e  v a n  h e t  b e l e i d  

Transparantie van beleidsprocessen en consultatie van belanghebbenden zijn centrale pijlers 
van beter bestuur en betere regelgeving. Zij verzekeren dat alle relevante belangen in de 
besluitvorming aan de orde komen; bevorderen de totstandkoming van een maatschappelijke 
consensus, waardoor een draagvlak voor de uitvoering ontstaat en de naleving verbetert; laten 
toe de deskundigheid, kennis en informatie die bij de betrokkenen aanwezig is te benutten en 
kunnen leiden tot een betere verstandhouding en samenwerking tussen overheid en 
doelgroepen. 
Uit de internationale benchmarking blijkt Vlaanderen sterk achterop te hinken in vergelijking 
met andere landen en de beste praktijken. In Vlaanderen volgt de beleidsvoorbereiding nog te 
dikwijls een ondoorzichtig pad, met gebrek aan beleidsonderbouwende informatie, aan overleg 
en aan een tijdige en evenwichtige inbreng van actoren.  



 
 

 
 
 

 55

 

Meer en beter georganiseerde consultatie en verantwoording bij de voorbereiding van beleid 
en regelgeving door de ontwikkeling van een echt consultatiebeleid en een nieuwe 
beleidscultuur zijn noodzakelijk. 
 

2 . 4 .  V e r b e t e r in g  v a n  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e  r e g e l g e v in g  

Wetgeving is nog altijd het meest gebruikte instrument om economische, sociale en 
ecologische doelstellingen te bereiken. Als de wetgeving niet goed is, kunnen die 
doelstellingen ook niet goed worden bereikt en blijven de problemen onopgelost. De kwaliteit 
van de regelgeving is bovendien een bepalende factor in de internationale sociaal-
economische positionering en het concurrentievermogen van een regio.   
Een efficiënt, stabiel en rechtszeker regelgevend kader zal in sterke mate profiteren van 
maatregelen op de eerder vernoemde doelstellingen (planning, coördinatie en transparantie 
van de beleidsprocessen). In aanvulling daarop moet prioritair werk worden gemaakt van de 
versterking van het profiel en de inhoudelijke kwaliteit van de reguleringsimpactanalyses en de 
reële vermindering van de administratieve lasten en andere nalevingskosten voor burgers, 
bedrijven, organisaties en overheden. 
 
 

3.  Acties 

3 . 1 .  V i s i e v o rm i n g  e n  l a n g e  t e rm i j n  s t r a t e g i e o n tw i k k e l i n g  

Het veilig stellen van de toekomstige sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen 
impliceert een strategieproces dat de essentiële bestanddelen omvat van goed 
‘maatschappelijk management’. Die bestanddelen zijn(1) visiebepaling (welk einddoel hebben 
we voor ogen?); (2) visie-uitwerking (het in detail verkennen en bespreken van het einddoel in 
een breed maatschappelijk debat, het aangeven van de wegen erheen zonder uitsluitsels, en 
met respect en luisterbereidheid voor alle deelnemers); (3) planning (een omvangrijke 
onderneming gespreid over een lange tijd kan niet lukken zonder een degelijke planmatige 
onderbouwing); (4) uitvoering; en (5) permanente evaluatie en bijsturing. Doorheen dit hele 
proces van strategische beleidsvoering is (6) krachtenbundeling een rode draad. Bij het 
bepalen van een visie en een einddoel moeten alle betrokken actoren (overheid en niet-
overheid) op gepaste wijze input kunnen leveren. Wanneer het einddoel de moeite waard is en 
op een open wijze is uitgewerkt, moeten de krachten worden verzameld om die visie in 
werkelijkheid om te zetten. 
 
 Van alle strategische besluitvormingsprocessen in Vlaanderen komt de wijze waarop het 

Pact van Vilvoorde tot stand kwam het dichtst in de buurt van het gewenste maatschappelijk 
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engagement. Het Pact werd voorbereid in een reeks gezamenlijke visiegroepen met 
overheid en maatschappelijke actoren. De uitvoering van het Pact van Vilvoorde blijft 
essentieel. Bovendien vormt het Pact het best beschikbare vertrekpunt om te komen tot 
bijvoorbeeld een Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling of een lange termijn 
innovatiestrategie. Aangezien de tijdshorizon van het Pact van Vilvoorde (2010) in het 
verschiet ligt, vraagt de SERV dat de Vlaamse Regering tijdig het proces start met alle 
relevante actoren om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de periode tot 2020. De 
sociaal-economische impuls die de Vlaamse regering met “Vlaanderen in Actie” beoogt, kan 
mits dergelijke breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie, verruimd en versterkt 
worden. Het leerproces dat gepaard ging met de opstelling en herijking van het huidige Pact 
van Vilvoorde moet het uitgangspunt vormen voor de optimalisering van het nieuwe 
besluitvormingsproces. Aandachtspunten hierbij zijn een betere inschakeling van de 
beleidsvoorbereidende capaciteiten van de administratie, een efficiënte doorstroming van 
de operationele planning en een coherente horizontale beleidscoördinatie. 

 
 Naast de start van een vernieuwd breed maatschappelijk overlegproces wil de SERV zich 

thans engageren in het huidige “Vlaanderen in actie”-plan van de Vlaamse Regering en dit 
via acties en overleg in het bijzonder in de volgende domeinen: de competentieagenda, het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, het klimaatbeleid en het 
reguleringsmanagement.  

 Naast een nieuwe omvattende lange termijnvisie, is er volgens de SERV ook nood aan 
lange termijn visievorming en strategische planning op deelterreinen zoals innovatiebeleid, 
energiebeleid, armoedebeleid, enz. 

 
 De SERV wijst op de noodzaak van onderbouwing van die visies door toekomstverkenning 

en scenarioanalyse en evaluatieonderzoek en door nieuwe vormen van maatschappelijke 
interactie (cf. armoedecongressen, klimaatconferentie, consensusconferenties,….). In dat 
verband vraagt de SERV dat initiatieven zoals transitiemanagement (cf. duurzaam bouwen, 
duurzaam materiaalbeheer, landbouw, energie,…) worden verder gezet en verdiept en dat 
verdere stappen worden gezet naar meer ‘evidence based policymaking’ (dataverzameling, 
beleidseffectrapporten, indicatoren, statistieken, audits, impactanalyse,…) 

 
 Visievorming en strategieontwikkeling is niet voldoende. Er moet ook worden gezorgd voor 

continue doorwerking, monitoring en evaluatie. Effectieve strategieën kenmerken zich door 
experimenteren, feedback en bijsturing. De overheid moet samen met de stakeholders 
indicatoren ontwikkelen en opvolgen. Ze moeten samen met regelmaat prioriteiten, 
doelstellingen, maatregelen en resultaten evalueren. Bedoeling is niet zozeer om 
beleidsmakers af te rekenen op resultaten maar om permanent te ‘leren’ uit ervaringen en 
bij te sturen op basis van nieuwe informatie en ontwikkelingen.  

 

3 . 2 .  B e l e i d s c o ö r d i n a t i e  

Bepaalde beleidsacties die tot doel hebben op korte termijn effect te sorteren op het terrein, 
schieten vaak hun doel voorbij. De reden hiervoor is meestal omdat ze in gespreide slagorde 
worden ingevoerd zonder coherentie met andere beleidsacties in hetzelfde of in andere 
beleidsdomeinen. Het is belangrijk dat er een intersectorale beleidsintegratie wordt 
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gerealiseerd om de interactie te bevorderen tussen de beleidsplannen en –beslissingen op de 
verschillende niveaus en in de verschillende beleidsdomeinen. 
 
Beleidscoördinatie komt er niet vanzelf. Er zijn instrumenten en mechanismen nodig om de 
samenwerking tussen beleidsdomeinen en de onderlinge beleidscoördinatie te bevorderen en 
indien nodig af te dwingen, en om in geval van moeilijke keuzes de noodzakelijke afwegingen 
te maken. Die mechanismen beslaan een breed palet van communicatieve maatregelen, 
analyse-instrumenten, organisatorische voorzieningen, juridische regelingen en ‘culturele 
arrangementen’10. 
 
Een onmisbaar instrument voor beleidscoördinatie is evenwel de invoering in Vlaanderen van 
een regelgevingsagenda. Het gaat om een centraal managementinstrument gericht op de 
verbetering van de verspreiding binnen de overheid zelf en daarbuiten, van informatie over 
beleid en regelgeving in opmaak. Hierdoor krijgen de departementen de mogelijkheid om 
vroeger en gemakkelijker op de hoogte te zijn van elkaars voorgenomen initiatieven. De 
ervaring in andere landen leert dat dit mogelijkheden biedt voor een betere coördinatie van 
beleid en regelgeving in opmaak binnen en tussen beleidsdomeinen, en voor identificatie van 
opportuniteiten voor samenwerking en integratie van beleid (realisatie van synergieën, 
vermijden van overlappingen en inconsistenties).  
 
Verder is in de onderstaande dossiers een grote horizontale beleidscoördinatie urgent: 
 Een van de uitdagingen waarvoor Vlaanderen zich geplaatst ziet, is het aanzwengelen van 

ondernemerschap (cf. supra). Het bevorderen van ondernemerschap vormt echter geen 
exclusief prerogatief van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Andere 
beleidsdomeinen die betrokken zouden moeten worden bij het uittekenen en uitvoeren van 
een strategisch actieplan zijn ondermeer Onderwijs en Werkgelegenheid, maar ook Cultuur 
en Welzijn.  Bovendien lopen er ook op het federale en het Europese niveau 
strategievormingsprocessen waarmee afstemming noodzakelijk is. Aspecten van 
sensibilisering, ondersteuning, vorming, opleiding, arbeidsmarktbeleid, regelgeving en 
sectorspecifieke karakteristieken van ondernemerschap dienen integraal op elkaar 
afgestemd te worden, zodat beleidsmaatregelen in de diverse departementen elkaar 
versterken en synergieën kunnen ontstaan. 

 
 Het innovatiebeleidsplan 2005-2010 dat grotendeels wordt ingevuld vanuit het Vlaamse 

regeerakkoord legt horizontale innovatieverbanden tussen bepaalde beleidsdomeinen bloot, 
maar toont onvoldoende aan hoe de genoemde initiatieven en intenties gecoördineerd en 
geïntegreerd tot stand zullen komen. Er kunnen in het plan geen aanwijzingen, 
aanknopingspunten, stimulansen of afsprakenkaders aangetroffen worden over de wijze 

                                                           
10 Voorbeelden zijn, achtereenvolgens voor elke genoemde soort: gedeelde informatiesystemen, informatieplicht, 

hoorzittingen, adviesrecht,…; impactanalyses, toetsen, toekomstverkenning, scenario-analyse, 
rapportages,…; interface-cellen, geïnstitutionaliseerd overleg, interdepartementele beslisorganen, ad hoc 
projectgroepen,…; samenwerkingsprotocollen, afspraken in beheersovereenkomsten, formele wettelijke 
regels,…; regelmatige onderlinge uitwisseling van ambtenaren, opleiding en vorming, 
kennismakingsbezoeken, workshops, integratie in personeelsbeleid,… 
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waarop de betrokkenheid van andere beleidsdomeinen kan worden gerealiseerd. De SERV 
dringt aan op een visionaire langetermijnomkadering voor integratie van innovatie in de 
andere beleidsdomeinen en vice versa.  
Met de oprichting van het MilieuInnovatiePlatform werd alvast een aanzet gegeven tot 
innovatiesamenwerking over de beleidsdomeinen innovatie, leefmilieu en energie heen. In 
dit platform zoeken vertegenwoordigers van de genoemde Vlaamse administraties samen 
met de bedrijfswereld, universiteiten en onderzoeksinstellingen naar de ontwikkeling, 
toepassing en commercialisering van nieuwe milieu- en energietechnologieën. Het MIP lost 
op dit moment de verwachtingen ten aanzien van een verbeterde samenwerking nog 
onvoldoende in. Er is meer coherentie nodig tussen het milieu- en energiebeleid en het 
innovatiebeleid evenals meer toekomstgerichtheid in de gehanteerde aanpak. 

 
 Armoedebeleid dient inclusief te zijn. Zoals intussen reeds geconcretiseerd in meerdere 

(Vlaamse) actieplannen ter bestrijding van de armoede vergt een dergelijk beleid een 
integrale aanpak en een gecoördineerd ageren in tijd en ruimte op vele beleidsdomeinen en 
door meerdere overheden. Werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, welzijns- en 
gezondheidszorg, cultuur en sport vormen evenveel beleidsdomeinen waar Vlaanderen 
verder hefbomen dient te ontwikkelen om armoedesituaties te voorkomen en/of terug te 
dringen.  

 
 Het maatschappelijke verschijnsel van de vergrijzing is een ander thema dat een pro-actieve 

beleidsniveau- en beleidsdomeinoverschrijdende coherente aanpak vergt. Wat de Vlaamse 
bevoegdheidsdomeinen betreft, is niet alleen het welzijns- en gezondheidsbeleid betrokken, 
ook het arbeidsmarktbeleid (bijvoorbeeld het invullen van de vacante arbeidsplaatsen, het 
tewerkstellingsbeleid gericht op ouderen), het onderwijsbeleid (bijvoorbeeld instaan voor 
een voldoende instroom van opgeleiden in de welzijns- en zorgsector, de programmering 
van het levenslang leren), het innovatiebeleid (zowel het op peil houden van het 
kennispotentieel als het stimuleren van de innovaties in en ten behoeve van de welzijns- en 
zorgsector), het cultuurbeleid, het economisch beleid (bijvoorbeeld het inschakelen van 
ervaren ex-ondernemers in het economisch proces,) brengen ieder een stukje aan om de 
complexe puzzel van de vergrijzing op een efficiënte manier op te vangen. 

 
Naast horizontale beleidscoördinatie tussen Vlaamse beleidsdomeinen, is ook verticale 
beleidscoördinatie tussen bevoegdheidsniveaus van belang. Hier zijn de volgende acties 
volgens de SERV prioritair: 
 De SERV dringt er op aan dat de Vlaamse Regering een grotere betrokkenheid van de 

Vlaamse sociale partners garandeert bij het internationale en Europese regelgevingsproces. 
Steeds meer internationale onderhandelingen en Europese wetgeving hebben een 
rechtstreekse socio-economische impact op Vlaanderen. De sociale partners zijn vragende 
partij om via VESOC sneller geïnformeerd en geconsulteerd te worden over op til zijnde 
internationale en Europese regelgeving. Nog te vaak is er te weinig doorstroming van 
informatie naar de partners en worden zij te laat in het proces betrokken. De SERV vraagt 
dat alle cruciale dossiers met een socio-economische impact (zoals de onderhandelingen in 
de schoot van de Wereldhandelorganisatie en Europese richtlijnen met betrekking tot het 
realiseren van de interne markt) aan bod komen in VESOC ter voorbereiding van de 
Vlaamse inbreng op deze internationale en Europese fora. Daarnaast dient er ook een 
regelmatige terugkoppeling te worden voorzien over lopende dossiers, zoals de 
Lissabonstrategie en de Geïntegreerde Richtsnoeren voor Groei en Werkgelegenheid). 
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Meer algemeen vraagt de SERV dat de procedures voor het “up- en downloaden” van 
internationaal beleid verbeteren (intensiveren, democratiseren en beter structureren, zodat 
meer pro-actieve rol mogelijk is). In dat kader pleit de SERV voor Vlaamse RIA’s over 
ontwerp EU-regelgeving. Binnen de EU krijgen Impact Assessments immers een steeds 
centralere rol in de beleidsvoorbereiding en de onderhandelingen over nieuwe EU-
richtlijnen. Om die reden is er binnen de EU-landen een duidelijke trend om de Europese 
impact assessments aan te vullen met eigen analyses. Individuele lidstaten gebruiken die 
RIA’s aan de Europese onderhandelingstafel om hun onderhandelingspositie te versterken. 

 
 De aanpak van belangrijke maatschappelijke problemen overstijgt vaak het 

bevoegdheidsniveau van het Vlaamse Gewest. De praktijk leert evenwel dat 
afstemmingsmechanismen met het federaal niveau vaak tekort schieten.  

 
 Tot slot meent de SERV dat ook de aansturing van de lokale beleidsniveaus aandacht 

behoeft. 
 

3 . 3 .  V e r b e t e r in g  v a n  d e  c o n s u l t a t i e p r o c e s s e n  e n  d e  
t r a n s p a ra n t i e  v a n  h e t  b e l e i d  

Het versterken van de mechanismen voor transparantie en consultatie in alle fasen van 
bestaande of toekomstige beleids- en regelgevingsprocessen moet een kernpunt zijn in het 
Vlaamse beleid op het vlak van beter bestuur en betere regelgeving. 
 
De Vlaamse overheid heeft vandaag geen echt consultatiebeleid. Onderdelen van een 
dergelijk beleid in andere landen zijn: 
 een specifieke consultatiehandleiding en –richtlijnen;  
 maatregelen om de opmerkingen van stakeholders te faciliteren (bv. selectief gebruik van 

witboeken, oprichting van een Vlaamse inspraakwebsite, gebruik van nieuwe, flexibele 
consultatiemethoden en experimenten, verbetering van de adviesprocedures …); 

 maatregelen om beleidsmakers te verplichten om schriftelijk te reageren op de ontvangen 
opmerkingen; 

 voorzieningen om de kwaliteit van de consultatieprocessen op te volgen (bv. meldpunt voor 
klachten over consultaties, publicatie door departementen van een jaarverslag over hun 
consultatiepraktijk,…  

 

3 . 4 .  V e r b e t e r in g  v a n  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e  r e g e l g e v in g  

Betere regelgeving moet mee deel uitmaken van een toekomstgerichte sociaal-economische 
strategie voor Vlaanderen. Prioriteiten daarbinnen zijn: 
 De versterking van het profiel en de inhoudelijke kwaliteit van de RIA’s door beter aan te 

sluiten bij de internationale trends en ontwikkelingen (zie de aanbeveling van de SERV 
terzake);  
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 De reële vermindering van de administratieve lasten en andere nalevingskosten voor 

burgers, bedrijven, organisaties en overheden (rekening houdend met de maatschappelijke 
baten van de regelgeving) door betekenisvolle vereenvoudigingsprojecten, ex post 
evaluaties en RIA; 

 
 De verbetering van de structuur en de stabiliteit van de Vlaamse regelgeving door 

codificatie, invoering van nieuwe legistieke normen en een zorgvuldigere voorbereiding van 
nieuwe regelgeving. 

 

3 . 5 .  S t r e v e n  n a a r  e e n  e f f i c i ë n t e r  o v e r h e i d s b e s tu u r  

Vanuit de betrachting om tot een efficiënter overheidsbestuur te komen, kan het volgens de 
raad dienstig zijn om pro-actief en systematisch na te gaan of en zo ja hoe, de overheid 
derden-actoren en aangepaste (markt)instrumenten (bvb. PPS, reguleringsmanagement) 
optimaal kan inschakelen in de beleidsuitvoering. 


