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Krachtli jnen van het advies 

De SERV presenteert in dit advies een aantal krijtlijnen met betrekking tot de hervorming van 

de stimuli voor opleidingen voor werknemers en de stimuli voor opleidingen in bedrijven en 

organisaties. De krijtlijnen slaan op het stimuleringsbeleid, het globale beleidsinstrumentarium 

en de individuele instrumenten. De SERV is van mening dat bijsturing wenselijk is, maar houdt 

geen pleidooi voor een breuk met het verleden. Uitgangspunt is dat een betere realisatie van 

de vooropgestelde doelstellingen bereikt kan worden via aanpassingen aan het bestaande 

instrumentarium en binnen het huidige budgettaire kader. Met dit advies vervult de SERV één 

van zijn engagementen opgenomen in de Competentieagenda 2010.  

 

 Krijtlijnen voor een beleid van opleidingstimuli 
 

Doel van het stimulibeleid is het verhogen van de opleidingsparticipatie. Dit leidt tot een 

triple win, namelijk voor de samenleving, de bedrijven en organisaties en de individuen. Wil 

het beleid een katalysator zijn voor de opleidingsparticipatie dan moet het beleidsinstrumenta-

rium zowel een effect hebben op de deelname van individuen aan levenslang en levensbreed 

leren als (het opleidingsbeleid en opleidingsklimaat in) ondernemingen versterken. Daarnaast 

moet het zowel zorgen voor een generieke stijging als voor een meer evenredige participatie, 

zowel in hoofde van werkenden als van ondernemingen.  

 

Het faciliteren van de combinatie leren en werken is een belangrijk aspect van het stimuli-

beleid. Naast het creëren van tijd en het compenseren van gederfde inkomsten (o.a. via het 

Vlaamse opleidingskrediet en het federale betaald educatief verlof), is ook het statuut van de 

persoon in opleiding relevant. Het uitklaren van het statuut van (alle) werkenden die leren en 

werken combineren, zal het volgen van opleidingen aantrekkelijker maken. Ook de impact op 

de arbeidsorganisatie (zowel naar productiviteit, de organisatie op de werkvloer als de extra 

werklast voor de collega’s) is een belangrijk aandachtspunt. Het opleidingsaanbod moet ten 

slotte meer afgestemd worden op de mogelijkheden van de werkenden. Nu is het aanbod nog 

te vaak georganiseerd vanuit een aanbiederslogica. 

 

In het Pact 2020 geven de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering duidelijk aan dat 

het streven naar een cultuur van levenslang leren ook een gedeelde verantwoordelijkheid is 

van werkgevers en werknemers. Het globale beleid(sinstrumentarium) moet dit weerspiegelen. 

De gedeelde verantwoordelijkheid krijgt ook gestalte in het sociaal overleg en dit zowel op 

interprofessioneel (federaal en Vlaams), sectoraal als bedrijf/organisatie niveau. 
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Voor de SERV is het ten slotte essentieel dat steven naar meer competentieontwikkeling en –

management, dus ook het stimulibeleid, gehandhaafd wordt in economisch moeilijkere tij-

den. Dit vereist een proactief beleid dat flexibel omgaat met de instrumenten door bijvoorbeeld 

(tijdelijk) het toepassingsgebied ervan aan te passen.  

 

 Krijtlijnen voor het globale stimuli-instrumentarium 
 

De SERV onderschrijft omtrent financiële stimuli drie uitgangspunten: het stimuleren van de 

opleidingsvraag moet de bovenhand houden over de subsidiëring van het opleidingsaanbod; 

een gezond stimuleringsbeleid steunt op modellen van cofinanciering en gezien de triple win is 

het logisch dat ook de werkgevers en de werknemers een belangrijk deel van de kosten dra-

gen. Wat dit laatste betreft, dringt er zich voor bepaalde doelgroepen hoe dan ook een correc-

tie op. Voor de SERV is een goed functionerend en dynamische opleidingsmarkt belangrijk om 

de vooropgestelde doelen met betrekking tot opleidingen te bereiken. De bijsturing van het 

instrumentarium moet de opleidingsmarkt versterken.  

 

Voor de SERV is deze oefening geen zoektocht naar de nieuwe, ultieme stimulus. De mo-

menteel gehanteerde stimuli zullen ook de kern uitmaken van het toekomstige instrumentari-

um. Dit betekent dat er nagegaan moet worden welke aanpassingen er nodig zijn om met het 

huidige gamma van instrumenten de hierboven vooropgestelde effecten te creëren. 

 

Belangrijk aandachtspunt is de keuze voor generieke of voor specifieke maatregelen. De 

SERV vraagt een oefening die het bestaande instrumentarium uitzet op de as generiek-

specifiek en de meerwaarde van de keuzes in kaart brengt. Voor de SERV is het een optie om 

die groepen, werknemers of bedrijven, die momenteel duidelijk minder participeren via speci-

fieke maatregelen te benaderen. Indien er een specifieke nood is, kunnen echter ook andere 

groepen en bedrijven of opleidingen (tijdelijk) voorwerp uit maken van een specifiek maatregel.  

 

Er is nood aan meer afstemming en dit zowel tussen de verschillende beleidsniveaus (fede-

raal en Vlaams) als tussen de verschillende beleidsdomeinen (werk, economie, sociale eco-

nomie, onderwijs). Geïntegreerde maatregelen moeten er bovendien voor zorgen dat het stre-

ven naar levenslang leren geïncorporeerd wordt in aansluitende beleidsinitiatieven met 

betrekking tot het verhogen van de werkzaamheid, inzetbaarheid en werkbaarheid. De SERV 

is vragende partij voor een analyse die deze afstemmingsproblematiek (zowel tussen de in-

strumenten als tussen de beleidsdomeinen en –niveaus) concreet in kaart brengt.  

 

Systematische monitoring is essentieel. Het formaliseren van een boordtabel en het imple-

menteren van de monitoring zonder bijkomende lasten voor de ondernemingen, is noodzake-

lijk wil men komen tot een goede opvolging van de werking van het stimuli-instrumentatrium. 
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 Krijtlijnen op het niveau van de instrumenten gericht op bedrijven en organisaties  

 
Sectoren vormen, onder andere via de sectorale heffingen, een belangrijke spil in het oplei-

dingsbeleid. Er is echter een grote verscheidenheid tussen sectoren. Meerdere factoren bepa-

len in welke mate de sector de motor vormt van het opleidingsbeleid. Voor de SERV moet er 

een uitgebreide analyse wordt gemaakt van deze factoren met aandacht voor barrières en 

facilitators. Het vergroten van het draagvlak van de sectorale heffing, zodat ondernemingen 

die minder zien als een verplichting, is een belangrijke opdracht. Bovendien is het ook nood-

zakelijk bedrijven, onder meer via instrumenten als sectorconvenants, te ondersteunen in de 

aanwending van de sectorale middelen.  

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijke actor in het stimuleringsbeleid. De 

SERV is vragende partij om het stimuleringsbeleid meer te integreren in het reguliere, niet-

projectmatige beleid zodat het ESF in de toekomst meer zijn voorziene aanvullende rol spelen. 

In afwachting hiervan, moet het streven naar evenredige arbeidsdeelname via ESF-middelen 

zo geïmplementeerd worden dat het geen barrière vormt voor het realiseren van andere be-

hoeftes op het vlak van opleidingen in bedrijven en organisaties. Verder is het belangrijk dat 

het bedrijfsoverschrijdend karakter van de opleidingen als criterium behouden blijft en moet de 

omslachtige aanvraagprocedure aangepakt worden.  

 
Betreffende de KMO-portefeuille is voor de SERV, na de herhaaldelijke aanpassingen van de 

voorbije jaren, een stabiel en rechtszeker kader een eerste prioriteit. Dit betekent ook dat men 

er in slaagt om de voorziene middelen effectief in te zetten. Voor de parallelle maatregel van 

opleidingsondersteuning in de Vlaamse socialprofitondernemingen moeten adequate 

oplossingen gezocht worden voor de toenemende druk op de beschikbare enveloppen evenals 

voor de knelpunten inzake de afbakening van het toepassingsgebied van deze maatregel.  

 

Hoewel fiscale prikkels niet tot de bevoegdheid van Vlaanderen behoren, kan er worden 

nagegaan wat de meerwaarde van dergelijke prikkels kan zijn in het stimuleren van werkge-

vers. Hierbij dienen zowel de fiscale als parafiscale prikkels bekeken te worden. En belangrijke 

bedenking is dat, gezien er dan amper inkomsten zijn, fiscale maatregelen in tijden van crisis 

het verschil niet maken.  
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 Krijtlijnen op het niveau van de instrumenten gericht op werkenden 
 

Het stelsel van opleidingscheques voor werknemers is een generieke stimulus die de mo-

gelijkheid in zich heeft om te differentiëren. Voor de SERV moet dan ook onderzocht worden 

of de bestaande differentiatie niet verder kan worden uitgewerkt naar doelgroep en finaliteit 

van de opleiding. Andere mogelijke gronden voor differentiatie die onderzocht kunnen worden 

zijn: inkomen, inhoud of type van opleiding en de nood van de arbeidsmarkt. Aangezien oplei-

dingscheques zowel het levenslange als het levensbreed leren stimuleren, dringen de sociale 

partners aan op een financiering van het stelsel van opleidingscheques vanuit andere beleids-

domeinen dan werk voor niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen.  

 

Ten slotte stellen de sociale partners dat er in functie van het faciliteren arbeidsmarkttransities 

moet nagegaan worden onder welke modaliteiten zelfstandigen, werklozen en inactieven in het 

systeem van opleidingscheques kunnen stappen.  

 

Er zijn meerdere systemen die de combinatie van het volgen van een opleiding en werken 

wensen te faciliteren. Zo geeft het federale systeem van betaald educatief erlof de werkne-

mers de garantie dat ze tijd kunnen vrijmaken voor het volgen van een opleiding. De SERV 

kijkt uit naar de geplande modernisering. Andere maatregel is het Vlaamse opleidingskrediet 

dat het gegeven van de transitionele arbeidsmarkt ondersteunt door werknemers die hun 

loopbaan onderbreken om opleiding te volgen financieel ondersteunt. Het Vlaams Opleidings-

krediet kent tot op heden maar een beperkt succes, een evaluatie van de modaliteiten dringt 

zich op.  

 

De individuele leerrekening, een koepelterm voor systemen waarbij de werknemer oplei-

dingskapitaal opbouwt en beheert, is zowel in Vlaanderen als in het buitenland de pilootfase 

nooit echt zijn ontgroeid. De SERV vindt dat, indien een antwoord gevonden wordt op de ge-

kende pijnpunten, het systeem van individuele leerrekeningen op termijn een onderdeel kan 

vormen van een actief arbeidsmarktbeleid voor het stimuleren van opleidingsparticipatie in een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt alvast uitgekeken naar de initiatieven die zich 

momenteel op sectoraal niveau ontplooien, onder meer ondersteund vanuit de middelen van 

de addenda bij de sectorconvenants.  

 

De, in het kader van de economische crisis gehermoduleerde, overbruggingspremie heeft 

als doel om te zorgen voor een compensatie van het loonverlies voor die werknemers die in 

een privé onderneming collectief tijdelijk minder gaan werken omwille van een substantiële 

daling in de economische activiteit van de onderneming. Werknemers die tijdens deze periode 

een opleiding volgen, krijgen een bijkomende premie boven op de overbruggingspremie. De 
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SERV vraagt een consistente monitoring van de overbruggingspremie in zijn geheel en van de 

mate waarin deze gecombineerd wordt met opleidingen in het bijzonder.  

 

De bijlage van het SERV-secretariaat ‘Naar een cultuur van Levenslang leren’ omvat een 

summiere beschrijving van de output en de input van levenslang leren in Vlaanderen.  
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Opleidingsstimuli: krijtlijnen voor 
hervorming 

1.  Opleidingst imul i ,  een si tuer ing1 

In dit advies trekt de SERV een aantal krijtlijnen met betrekking tot de hervorming van de sti-

muli voor opleidingen voor werknemers en de stimuli voor opleidingen in bedrijven en organi-

saties. Hiermee vervult de SERV één van zijn engagementen opgenomen in de Competentie-

agenda 2010. De Competentieagenda 2010, afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 

Vlaamse sociale partners, heeft als doel competentieontwikkeling en competentiemanagement 

in Vlaanderen een boost te geven en zo bij te dragen tot een duurzame en innovatieve groei 

waardoor werkzaamheid, inzetbaarheid en werkbaarheid fors verbeteren. 

 

Onder stimuli worden positieve incentives verstaan die aanzetten tot het volgen of organiseren 

van een opleiding. Centraal staat het beleidsinstrumentarium van de overheid, met andere 

woorden de stimuli die de overheid in Vlaanderen hanteert. Competentieontwikkeling en com-

petentiemanagement wordt daarnaast nog op vele andere wijzen gestimuleerd. Zo maken 

vorming en opleiding in sommige gevallen ook het voorwerp uit van sociaal overleg, zowel op 

interprofessioneel, sectoraal als bedrijfsniveau. Engagementen van werkgevers en werkne-

mers die in het kader van dit overleg tot stand komen, vallen echter buiten de scoop van deze 

oefening. 

 

In welke mate stimuli tot op heden een effect hebben op de opleidingsparticipatie is moeilijk te 

bepalen. Een systematische monitoring van de opleidingsinspanningen, nochtans een nood-

zakelijke voorwaarde voor beleidsopvolging, ontbreek momenteel immers. Het presenteren 

van krijtlijnen voor een hervorming houdt impliciet in dat de sociale partners de visie delen dat 

1) het blijven aanbieden van gerichte stimuli noodzakelijk is en 2) dat bijsturingen aan het 

huidige systeem gewenst zijn. De SERV-partners zijn van mening dat bijsturing wenselijk is 

zonder hierbij op zoek te gaan naar een breuk met het verleden. Deze oefening is geen zoek-

tocht naar de ultieme stimulus. Uitgangspunt is dat een betere realisatie van de vooropgestel-

de doelstellingen bereikt kan worden via aanpassingen aan het bestaande instrumentarium en 

binnen het huidige budgettaire kader. 

 

                                                           
1 De SERV heeft zich bij het formuleren van de krijtlijnen voor hervorming onder meer laten inspireren door de 

voorbereidende analyse die prof. Luc Sels op vraag van de SERV maakte van het huidige stelsel van stimuli. 
De analyse van prof. Sels werd nadien gepubliceerd in Over werk (2009, nr 1). 
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De hier gepresenteerde krijtlijnen hebben achtereenvolgens betrekking op het stimuleringsbe-

leid, het globale beleidsinstrumentarium en tenslotte de individuele instrumenten. De focus 

van de oefening ligt op de stimuli voor formele opleidingen. 

 

2.  Kri j t l i jnen voor bele id van opleidingsst imul i  

2 . 1 .  D o e l  v a n  s t i m u l i  

Het beleidsinstrumentarium van stimuli heeft tot doel de participatie aan opleidingen te verho-

gen door de individuen (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) aan te zetten tot het 

volgen van opleidingen en bedrijven tot het organiseren ervan. Net zoals bij het globale con-

cept van levenslang leren delen sociale partners de overtuiging dat het verhogen van de op-

leidingsparticipatie leidt tot een triple win. Het genereert positieve effecten voor:  

 

 
  De samenleving (macroniveau): een beter presterende (kennis)economie met 

meer slagkracht en meer innovatie, een verhoging van de werkzaamheid wat een 
positief effect heeft op de financiering van de sociale zekerheid, een versterking van 
de sociale cohesie 

 
 De bedrijven en organisatie (mesoniveau): verhogen van de productiviteit en crea-

tiviteit , meer inzetbare werknemers, meer diverse en beschikbare competenties, in-
novatie… 

 
 De individuen (microniveau): meer competenties, betere inzetbaarheid, verhoging 

van de werkbaarheid, verhoging leermotivatie, verbetering leerervaringen (learnabili-
ty), verhoogde maatschappelijke participatie, verhoogde weerbaarheid, etc…  

 

 

Wil het effectief een katalysator zijn voor de deelname aan opleidingen dan moet het beleids-

instrumentarium zowel een effect hebben op de deelname van individuen aan levenslang en 

levensbreed leren als (het opleidingsbeleid en opleidingsklimaat in) ondernemingen verster-

ken. Daarnaast moet het zowel zorgen voor een generieke stijging als voor een meer evenre-

dige participatie, zowel in hoofde van werkenden2 als ondernemingen. 

 

De mate waarin een aangepast beleidsinstrumentarium deze doelstellingen meer dan voor-

heen ondersteunt, vormt de toetssteen. 

 

                                                           
2 De groep van werkenden omvat de werknemers en de zelfstandigen  
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2 . 2 .  F a c i l i t e r e n  v a n  d e  c o m b i n a t i e  v a n  l e r e n  e n  w e r k e n   

Belangrijk aandachtspunt in het stimuleren van een cultuur van levenslang leren is het creëren 

van de mogelijkheid om opleidingen te volgen. Dit houdt onder meer in dat het volgen van een 

opleiding (en de inspanningen die dit vergt) combineerbaar moet zijn met de vereisten van een 

job. Het beleidsinstrumentarium mag zich dus niet enkel richten op het wegnemen van kosten-

barrières voor de opleiding an sich. Er moet, onder meer door de overheid als vormgever en 

aanbieder van de stimuli, ruimer gedacht worden. Volgende aspecten zijn hier relevant: het 

creëren van tijd in de combinatie arbeid-opleiding-privé, het financiële aspect bij het derven 

van inkomsten omdat men de job tijdelijk (gedeeltelijk of voltijds) inruilt voor het volgen van 

een opleiding, het statuut van de persoon in opleiding, de organisatie op de werkvloer en de 

praktische afstemming van het aanbod op de combinatie met werken.  

 

Wat de eerste twee aspecten betreft, kan een werknemer in Vlaanderen momenteel beroep 

doen op twee instrumenten: het Vlaamse opleidingskrediet (versterking van het federale tijds-

krediet indien dit wordt opgenomen in functie van opleiding) en het federale betaald educatief 

verlof. Omtrent het individuele tijdsparen, een ander beleidsinstrument dat gericht kan zijn op 

het faciliteren van de combinatie van leren en werken, liepen in Vlaanderen een aantal piloot-

projecten maar deze werden niet veralgemeend.  

 

Het statuut van de persoon in opleiding is een derde aspect. In het advies betreffende het 

Hoger Beroepsonderwijs stelde de SERV het volgende: “Er dient nagegaan te worden of een 

interprofessioneel en sectoraal kader haalbaar is, dat voorkomt dat de werkende met leeram-

bities het slachtoffer wordt van zijn of haar keuze om verder te studeren De raad vraagt hoe 

dan ook een grondig debat over het statuut van alle werkenden die leren met werken combine-

ren.” Het uitklaren van het statuut van (alle) werkenden die leren en werken combineren, zal 

het volgen van opleidingen aantrekkelijker maken en zo ook bijdragen tot het creëren van een 

grotere impact van de beleidsstimuli.  

 

Een vierde aspect is de organisatie op de werkvloer. Voor werkgever en werknemer brengt de 

combinatie van werk en opleiding vaak specifieke vragen en moeilijkheden met zich mee, 

onder meer op het vlak van organisatie, vervanging en voorzetting van de productie. Indien 

hier geen afdoende antwoord kan op gegeven worden, zal dit sowieso een impliciete of expli-

ciete rem betekenen op de mogelijkheden om opleidingen te volgen. Daarom is het belangrijk 

dat er gezocht wordt naar aanpassingen in de arbeidsorganisatie zodat de opleidingsparticipa-

tie de werking en de productiviteit van het bedrijf niet afremt, en evenmin de organisatie op de 

werkvloer ontwricht of extra werklast creëert voor de collega’s. Ook het aanmoedigen van het 

volgen van een opleiding buiten de arbeidstijd kan hier een deel van de oplossing vormen.  

 



Advies stimuli opleidingen 

12 

 

Ten slotte heeft ook de praktische organisatie van het opleidingsaanbod een belangrijke in-

vloed op de mogelijkheid om opleiding en werk te combineren. Momenteel is het zo dat het 

opleidingsaanbod nog te vaak is georganiseerd vanuit de logica van de aanbieder en te weinig 

afgestemd is op de mogelijkheden van werkenden. Onder meer in dit kader situeert zich het 

pleidooi van de sociale partners dat het stimuleren van de opleidingsvraag de bovenhand 

moet krijgen op het subsidiëren van het aanbod (zie verder). Wat het onderwijs betreft, heb-

ben de sociale partners reeds hun vraagtekens geplaatst bij de voorgestelde operationalise-

ring van het HBO en het Se-N-Se: de sociale partners waren expliciet voorstanders van de 

organisatie van de opleidingen in het volwassenenonderwijs, de VDAB en Syntra en dit net 

omwille van de flexibele organisatie t.a.v. werkenden3. 

 

2 . 3 .  D o e l s t e l l i n g e n  z i j n  g e d e e l d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ,  o o k  

i n  d e  p r a k t i j k   

In ‘Een nieuw toekomst pact voor Vlaanderen. 20 doelstellingen’ wordt gesteld: “In de lijn van 

de Competentieagenda en onze ambitie om levenslang leren beter te faciliteren zorgen we 

ervoor dat elke werknemer zich permanent persoonlijk ontwikkelt en sterker wapent voor de 

deelname aan de arbeidsmarkt. Elke werknemer heeft het recht op een persoonlijke ontwikke-

lingsplan en heeft de plicht tot permanente ontwikkeling. Dit kadert zo maximaal als mogelijk 

binnen het strategisch competentiebeleid dat op niveau van elke sector en/of onderneming 

wordt gevoerd, zonder voldoende breed maatschappelijk gedragen alsook intersectoraal in-

zetbare competenties uit het oog te verliezen.”4 Hiermee maken de Vlaamse sociale partners 

en de Vlaamse Regering duidelijk dat het streven naar een cultuur van levenslang leren ook 

een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Het is dan ook belangrijk 

dat het globale beleid(sinstrumentarium) dit weerspiegelt.  

 

Die gedeelde verantwoordelijkheid krijgt ook gestalte in het sociaal overleg. Zoals reeds aan-

gehaald, resulteerde het interprofessioneel overleg zowel op federaal niveau5 als op Vlaams 

niveau reeds in meerdere doelstellingen en instrumenten. Die krijgen dan weer concreet vorm 

in de implementatie op sectoraal niveau waar cao’s het aansturend kader vormen en de pari-

taire beheerde sectorfondsen een belangrijke spil zijn in het opleidingsgebeuren. Op het ni-

veau van het bedrijf of de organisatie tenslotte blijkt uit de door de SERV verzamelde ‘101 

inspirerende voorbeelden competentiemanagement’ duidelijk de meerwaarde van een gedeeld 

draagvlak voor initiatieven van competentieontwikkeling en competentiemanagement. 

 

                                                           
3 SERV advies Hoger beroepsonderwijs, 15 oktober 2008 
4 Pact 2020: een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen. 20 doelstelling, pagina 13 en 14. 
5 Zie ondermeer CRB (2009)  
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2 . 4 .  S t i m u l e r e n  v a n  o p l e i d i n g s p a r t i c i p a t i e  i n  t i j d e n  v a n  c r i -

s i s   

Momenteel voelt de Vlaamse arbeidsmarkt duidelijk de gevolgen van de internationale financi-

ële en economische crisis. Naast de vele ontslagen kent Vlaanderen een stijgende werkloos-

heid, een hoge tijdelijke werkloosheid en worden ook de verschillende formules om tijdelijk wat 

minder te werken actief gepromoot en aangewend. De idee dat blijven investeren in opleiding 

en vorming een essentieel onderdeel is van de crisiaanpak, wordt gedeeld. Dit enerzijds vanuit 

de noodzaak om werknemers die nu werkloos worden de voeling met de arbeidsmarkt te laten 

behouden zodat ze inzetbaar zijn op het moment dat de arbeidsmarkt terug aantrekt. Ander-

zijds biedt de ruimte die momenteel in bedrijven vrijkomt ook de mogelijkheid om werknemers 

bij te scholen en hen te laten aansluiten bij de nieuwste technieken en behoeften. Dit komt ook 

de onderneming ten goede. Voor de sociale partners is het belangrijk dat het streven naar 

meer competentieontwikkeling en –management gehandhaafd wordt in tijden van economi-

sche laagconjunctuur. Dit vereist wel een proactief beleid en een flexibel omgaan met de in-

strumenten door bijvoorbeeld (tijdelijk) het toepassingsgebied ervan aan te passen. Bovendien 

mogen de structurele arbeidsmarktproblemen waar Vlaanderen op middenlange termijn mee te 

kampen zal krijgen, ook in deze tijden zeker niet uit het oog worden verloren.  

 

3.  Kri j t l i jnen voor het  globale st imul i -
instrumentarium 

Wat volgt zijn een aantal globale krijtlijnen voor de hervorming van het stimuli-

instrumentarium. Deze hebben dus niet betrekking op één specifieke maatregel, maar wel op 

de eigenheid van het geheel van de maatregelen.  

 

3 . 1 .  U i t g a n g sp u n t en  b e t r e f f e n d e  s t i m u l i  v a n  f i n a n c i ë l e  a a r d  

De stimuli die hier de focus vormen, zijn ondersteuningen van financiële aard. De sociale part-

ners onderschrijven omtrent financiële stimuli volgende drie uitgangspunten:  

 
 Het stimuleren van de opleidingsvraag moet de bovenhand houden over de subsidië-

ring van het opleidingsaanbod.  
 

 Een gezond stimuleringsbeleid steunt op modellen van cofinanciering.  
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 Gezien de triple win6 is het logisch dat ook de werkgevers en de werknemers een 
belangrijk deel van de kosten dragen. Wat dit laatste betreft, dringt er zich voor be-
paalde doelgroepen hoe dan ook een correctie op.  

 

Voor de SERV is een goed functionerend en dynamische opleidingsmarkt belangrijk om de 

vooropgestelde doelen met betrekking tot opleidingen te bereiken. De bijsturing van het in-

strumentarium moet de opleidingsmarkt versterken. 

 

3 . 2 .  S t r e v e n  n a a r  e e n  g r o t e r  e f f e c t  m e t  b e s t a a n d e  s t i m u l i  

Vlaanderen kent reeds een uitgebreide batterij van stimuli waarbij geput wordt uit een breed 

scala van instrumenten. Rechtstreekse subsidies, fiscaal prikkelen, heffingen via sectorale 

opleidingsfondsen, scholingsbeding, de individuele leerrekening, vouchers voor werknemers, 

educatief verlof…., ze worden in meer of mindere mate in Vlaanderen momenteel aangewend 

of werden in het verleden reeds uitgeprobeerd. Hierdoor is de lijst met mogelijke alternatieven, 

met nieuwe instrumenten, beperkt. Deze oefening is dus geen zoektocht naar de nieuwe, ul-

tieme stimulus.  

 

De sociale partners zijn dan ook van mening dat de momenteel gehanteerde stimuli ook de 

kern zullen uitmaken van het toekomstig instrumentarium. Dit betekent dat er nagegaan moet 

worden welke aanpassingen er nodig zijn om met het huidige gamma van instrumenten de 

hierboven vooropgestelde effecten te creëren. Hiermee sluiten sociale partners zich aan bij 

het rapport van Sels dat stelt: “We moeten ons de vraag durven stellen of een uitbreiding van 

het arsenaal stimuleringsmaatregelen veel zoden aan de dijk brengt. We kunnen ons niet van 

de indruk ontdoen dat we zowat alle mogelijke ‘best practices’ wel ergens uitproberen.” Als 

ook: “We moeten dus niet al te veel over de grenzen kijken, we hebben zelf voldoende proef-

tuinen. Als we naar het buitenland kijken, moeten we misschien niet zozeer zoeken naar nog 

meer nieuwe maatregelen, maar wél met des te meer interesse kijken naar de concrete moda-

liteiten van vergelijkbare maatregelen, zodat we meer effect kunnen realiseren uit wat reeds 

aan stimuleringsmaatregelen bestaat.”  

 

Sociale partners zijn in deze bovendien vragende partij om de problematiek pragmatisch en 

met het nodige realisme te benaderen. Zoals Sels aangeeft bestaat een perfect uitgebalan-

ceerd stimuleringsinstrument immers niet. Dit betekent voor de sociale partners ook dat bij-

voorbeeld het reduceren van deadweight een streven moet zijn, maar geen fetisj mag worden. 

 

                                                           
6 Zie 2.1 doel van de stimuli. 
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3 . 3 .  G e n e r i e k  v e r s u s  s p e c i f i e k ,  e n  m e e r  a f s t e m m i n g  

Sels houdt een pleidooi om meer de kaart te trekken van specifieke maatregelen. Specifieke 

maatregelen richten zich op expliciet gekozen en duidelijk afgebakende groepen. Dergelijke 

maatregelen gaan volgens Sels doorgaans gepaard met grotere netto-effecten. Voor de SERV 

is het een optie om die groepen, werknemers of bedrijven, die momenteel duidelijk minder 

participeren dan gemiddeld, via specifieke maatregelen te benaderen. Dit betekent echter 

geenszins dat het inzetten van specifieke maatregelen beperkt moet blijven tot die groepen die 

structureel minder participeren. In het streven naar een generieke stijging kan het aangewe-

zen zijn om ook andere groepen en bedrijven of opleidingen (tijdelijk) voorwerp te maken van 

deze aanpak indien er een specifieke nood bestaat. Zo kan, door de uitstroom van kennis of 

door innovatieprocessen, de nood bestaan om gericht in te zetten op specifieke competenties 

of op specifieke sectoren. Bovendien maakt het streven naar specifieke maatregelen niet dat 

generieke maatregelen overbodig zijn. De keuze voor generiek of specifiek dient weloverwo-

gen te gebeuren. Sociale partners zijn vragende partij voor een oefening die het bestaande 

instrumentarium uitzet op de as generiek-specifiek. Hierbij moet ook worden nagegaan voor 

welke instrumenten en wanneer (doelgroep of andere specifieke situaties) het een meerwaar-

de kan zijn om te werken met specifieke maatregelen. 

 

Daarnaast houdt Sels een pleidooi voor meer afstemming tussen de stimuli. Het is momenteel 

volgens de SERV inderdaad zo dat de huidige beleidsmaatregelen (zowel qua principe als qua 

concrete uitwerking) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Er is dus nood aan meer coheren-

tie en harmonisatie tussen de stimuli. Maar het mag zich niet hier toe beperken. Er is, in de 

huidige context van heterogene bevoegdheidsverdeling, nood aan meer afstemming tussen de 

verschillende niveaus (federaal en Vlaams), maar ook tussen de verschillende beleidsdomei-

nen (werk, economie, sociale economie, onderwijs), en met andere arbeidsmarktmaatregelen. 

Geïntegreerde maatregelen kaderen de inspanningen op het vlak van opleidingen binnen an-

dere doelstellingen en in andere trajecten. Voorbeelden zijn de trajecten binnen het onderwijs, 

de loopbaanbegeleiding, de erkenning van verworven competenties, de initiatieven betreffen-

de sociale innovatie, …. Bedoeling is om het streven naar levenslang leren te incorporeren in 

aansluitende beleidsinitiatieven met betrekking tot het verhogen van de werkzaamheid, inzet-

baarheid en werkbaarheid. Sociale partners zijn vragende partij voor een analyse die deze 

afstemmingsproblematiek (zowel tussen de instrumenten als tussen de beleidsdomeinen en –

niveaus) concreet in kaart brengt.  

 

3 . 4 .  N o o d  a an  e e n  b o o r d t a b e l  

Een systematische monitoring, nochtans een noodzakelijke voorwaarde voor beleidsopvolging, 

ontbreek immers momenteel. Het formaliseren van een boordtabel en het implementeren van 
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de monitoring van de geselecteerde indicatoren zonder bijkomende lasten voor de onderne-

mingen, is noodzakelijk wil men komen tot een goede opvolging van de werking van het stimu-

li-instrumentatrium.  

 

Het Steunpunt WSE deed recent de oefening om te komen tot een boordtabel met kernindica-

toren voor de opleidingsinspanningen. Uit de bespreking in de bijlage blijkt echter ook dat het 

momenteel onder meer nog niet uitgemaakt is op basis van welke data de verschillende indi-

catoren in cijfers moeten worden omgezet. De SERV apprecieert de oefening van het Steun-

punt WSE als een goede basis voor verdere discussie. Hierbij vraagt de SERV alvast aan-

dacht voor volgende twee aspecten: het onderscheid tussen bedrijfsspecifieke en 

bedrijfsoverschrijdende opleidingen (in functie van de inzetbaarheid) en anderzijds het monito-

ren van het informele leren7. Een boordtabel opleidingsinspanningen dient, in de mate van het 

mogelijke en zonder bijkomende administratieve complexiteit te generen, voor beide aspecten 

een indicator te bevatten. Belangrijk is dat eveneens de relatie tussen de evolutie in de oplei-

dingsparticipatie en de realisatie van de achterliggende doelstellingen mee in kaart gebracht 

wordt.  

 

4.  Kri j t l i jnen op het  niveau van de instrumenten8 

4 . 1 .  I n s t r u m en t e n  g e r ic h t  o p  b ed r i j v e n  e n  o r g an i s a t i e s   

4 . 1 . 1  S e c t o r a l e  w e r k i n g :  h e f f i n g e n  e n  c a o ’ s  

Sectoren vormen een belangrijke spil in het opleidingsbeleid. Centraal staan de sectorale 

cao’s en de (sectorale geïnde en beheerde) werkgeversbijdragen. De sectoren geven hun 

opleidingsbeleid vorm via sectorale cao’s. Deze leggen zowel de inhoud als de financiering 

van het opleidingsbeleid vast. Wat dit laatste betreft, kunnen sectoren beslissen zelf in te 

staan voor de inning van de wettelijke werkgeversbijdrage voor risicogroepen. Bovendien heb-

ben de sectoren de mogelijkheid om het wettelijk minimumkader aan te vullen. Dit betekent dat 

zij, in consensus tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, onder andere kunnen af-

spreken een hogere werkgeversbijdrage te innen dan de wettelijk voorziene 0,10% en/of een 

bijkomende algemene werkgeversbijdrage voor de opleiding van werknemers in te voeren. 

Zoals reeds aangegeven, vormen deze bijdragen één van de aspecten die in het globale te 

onderhandelen pakket worden meegenomen.  

 

                                                           
7 Wat het informeel leren betreft, dient de monitoring van de in het kader van EVC uitgereikte leer- of competen-

tiebewijzen zeker mee genomen te worden.  
8 De insteek die volgt heeft niet de pretentie exhaustief te zijn wat betreft de verschillende instrumenten. 
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De sectorale cao’s sturen de opleidinginspanningen van de sectoren en bepalen welke instru-

menten hierbij ingezet worden. Via deze cao’s kunnen de sectoren kiezen welke stimuli ze 

wensen te hanteren. Op metaniveau zijn sectorale cao’s, en bij uitbreiding een goede sectora-

le werking, an sich echter ook reeds een stimuleringsmechanisme. Zo hebben sectorale hef-

fingen als stimulusinstrument een belangrijke potentiële meerwaarde, maar de effectieve bij-

drage in het stimuleren van het opleidingsbeleid is een functie van de werking van de 

sectorfondsen. Dit blijkt uit het feit dat er in Vlaanderen een aantal positieve voorbeelden zijn 

van de sectorale werking. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal tegenvoorbeelden. De sterkte, 

de werking, de historiek, de aanpak zijn allemaal factoren die mee bepalen in welke mate de 

sector een motor vormt voor het opleidingsbeleid. Het is voor de sociale partners belangrijk 

dat er een uitgebreide analyse wordt gemaakt van deze factoren. Hierbij moet in kaart ge-

bracht worden wat (en in welke omstandigheden) barrières en wat facilitators zijn voor de 

sectorale rol in het opleidingsbeleid.  

 

De sectorale cao’s bevatten ook concrete afspraken over het beheer en de besteding van de 

middelen. Er wordt, ook met betrekking tot opleidingen, in de sectorale cao’s bepaald welke 

rechten werkgevers (gratis opleidingen, trekkingsrechten, beperkte kostprijs) en werknemers 

(premies, opleidingsuren) van de sector hebben. De diversiteit in de aanpak van de sectoren 

is groot. Voor de sociale partners is het in eerste instantie dan ook belangrijk dat de uitwisse-

ling en communicatie tussen de sectoren wordt vergroot. Daarom zijn de sociale partners vra-

gende partij voor meer uitwisseling over goede praktijken tussen de sectoren, waarbij ook 

aandacht wordt besteed aan de context en de resultaten van de inspanningen. In de financie-

ring neemt de (sectoraal bepaalde) verplichte werkgeversbijdrage een belangrijke plaats in9. 

Het stimulusmechanisme bestaat er in dat iedereen bijdraagt maar dat de verplichte bijdrage 

meteen ook een recht opent. Dit laatste werkt drempelverlagend voor de opleidingsparticipa-

tie.  

 

Het is wel zo dat de beschikbaarheid van de mogelijkheden niet mag leiden tot een ondoor-

dacht gebruik. Ook hier is een planmatige aanpak, vertrekkend van een duidelijke visie op 

competentieontwikkeling en –management, noodzakelijk willen de beschikbare middelen ook 

effectief bijdragen aan een opleidingscultuur. Het is dan ook noodzakelijk de bedrijven te on-

dersteunen in de aanwending van de sectorale middelen. De sociale partners zien een rol 

weggelegd voor instrumenten als de sectorconvenants om de ondersteuning van de individue-

le bedrijven inzake aanwending van de sectorale middelen en instrumenten te organiseren. 

 

                                                           
9 Andere financieringsbronnen van de sectorale opleidingsfondsen zijn de middelen van de sectorconvenanten, 

het Europees Sociaal Fonds, eigen inkomsten. Recent besliste de Vlaamse Regering om, in het kader van de 
aanpak van de economische crisis, via de addenda aan de sectorconvenanten in 2009 en 2010 samen 10 mil-
joen euro te investeren in onder meer competentieontwikkeling. Het gaat hier om een aanbodsfinanciering, in 
die zin dat de aanbieder in casu de sectoren financieel ondersteund wordt, niet de werknemer die de opleiding 
volgt of de werkgever die de opleiding aanbiedt aan de werknemers.  
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De (sectorale) heffing is een financieringsinstrument dat vertrekt vanuit het herverdelingsidee. 

Zoals bij ieder solidariteitsmechanisme is de legitimiteit ervan een belangrijk aandachtspunt. 

Dit betekent dat alle betrokken actoren het gevoel moeten hebben dat er een evenwicht is 

tussen hun input en hun mogelijkheid om op een relevante manier een beroep te doen op de 

fondsen. Het vergroten van het draagvlak bij ondernemingen, zodat sectorale heffingen niet 

enkel gezien worden als een verplichting, is dan ook een belangrijke opdracht.  

 

 

4 . 1 . 2  E S F - p r o j e c t e n   

Het Europees Sociaal Fonds is een belangrijke actor in (de financiering van) het stimulerings-

beleid. Via generieke oproepen voor opleidingsprojecten in bedrijven of sectoren, maar ook via 

oproepen in gerelateerde thema’s zoals sociale innovatie en mentorship, ondersteunen ESF-

middelen een belangrijk deel van de opleidingen in de Vlaamse bedrijven.  

 

De belangrijke rol van ESF in het stimuleren van opleiding blijkt zowel uit de omvang van de 

globale middelen als uit het aantal bedrijven en organisaties die een ESF-opleidingsproject 

hebben uitgevoerd. Toch kan gesteld worden dat die laatste groep in relatieve zin nog te be-

perkt is en dat het vaak dezelfde bedrijven en organisaties zijn die ESF-opleidingsmiddelen 

aanspreken en verwerven. Dit heeft te maken met een aantal drempels.  

 

De specifieke rol die ESF-ondersteuning in het geheel van het Vlaamse beleid momenteel 

inneemt, is één van die drempels. In principe moet de ESF-ondersteuning complementair zijn 

aan het reguliere Vlaamse beleid. In dat geval kunnen via ESF-projecten die groepen aange-

sproken worden die het reguliere beleid niet of onvoldoende bereikt. Als aanvulling op het 

regulier beleid zal de legitimiteit van de gerichte ESF-aanpak, met een specifieke focus in 

doelpubliek, dan ook niet in vraag gesteld worden. Doordat momenteel echter in meerdere 

beleidsaspecten het reguliere ondersteuningsbeleid zelf in grote mate via ESF-middelen wordt 

gefinancierd en geïmplementeerd, heeft een deel van de werkgevers het gevoel dat ze door 

de specifieke doelgroepfocus van de ESF-oproepen de facto uitgesloten worden van het regu-

liere ondersteuningsbeleid. Sociale partners zijn dan ook vragende partij om op meerdere 

terreinen van het arbeidsmarktbeleid het stimuleringsbeleid meer te integreren in het reguliere, 

niet-projectmatige beleid. Op deze manier kan ESF in de toekomst meer zijn aanvullende rol 

spelen. 

 

Dit geldt zeker ook voor de ondersteuning van het opleidingsbeleid. De kansengroepen vor-

men een belangrijke focus binnen de ESF-ondersteuning voor opleiding. Zoals reeds aange-

haald dient het stimuleringsbeleid te streven naar een evenredige participatie van die groepen 

die nu duidelijk minder deelnemen. ESF is in deze één van de instrumenten. Door het ontbre-

ken van voldoende regulier beleid, is het echter zo dat de manier waarop de aandacht voor 
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kansengroepen binnen de ESF-oproepen momenteel wordt geïmplementeerd voor een aantal 

bedrijven en organisaties een barrière kan vormen voor het verwerven van ESF-middelen. Er 

dient dan ook over gewaakt dat de noodzakelijke aandacht voor kansengroepen geen rem 

vormt op de doelstelling om ook te komen tot een stijging van de globale deelname aan le-

venslang leren. In afwachting van meer generiek beleid, moet het streven naar evenredige 

arbeidsdeelname via ESF-middelen dan ook op een dergelijke manier geïmplementeerd wor-

den dat het geen barrière vormt voor het realiseren van andere behoeftes op het vlak van 

opleidingen in bedrijven en organisaties.  

 

Een tweede drempel is de omslachtige aanvraagprocedure. Het opstellen van een ESF-

projectaanvraag, inclusief het behalen van het kwaliteitslabel, is niet enkel een zeer uitgebrei-

de taak, het is bovendien geen sinecure en voer voor specialisten. De achterliggende logica 

en de meerwaarde van de divers onderdelen zijn vaak niet duidelijk voor de aanvragers. De 

slinger is te ver doorgeslagen. Vele bedrijven besteden het opstellen van de aanvraag dan ook 

uit. Kleinere bedrijven hebben deze mogelijkheid niet en zitten in een concurrentieel nadeel.  

 

Opleiding gefinancierd via ESF-middelen dienen ten slotte steeds een bedrijfsoverschrijdend 

karakter te hebben. Vermits enkel op die manier de inzetbaarheid en aanpasbaarheid van de 

werknemers kan verhoogd worden, is het belangrijk dat dit in de toekomst behouden blijft als 

een strikt criterium. 

  

4 . 1 . 3  K M O - p o r t e f e u i l l e   

Op 1 januari 2009 zag de KMO-portefeullie het licht. De KMO-portefeuille kwam in de plaats 

van de steunmaatregel “Budget Economisch Advies”. De introductie van de KMO-portefeuille 

betekende andermaal een wijziging van het ondersteuningskader voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. Na de herhaaldelijke aanpassingen van de voorbije jaren is de SERV vragen-

de partij voor een stabiel en rechtszeker kader. Enkel op die manier kan een beleid uitge-

bouwd worden dat een katalysator kan zijn voor (onder meer) de opleidingsinspanningen in 

KMO’s.  

 

Een belangrijk pijnpunt van het stelsel dat de KMO-portefeuille voorafging was de onderbenut-

ting van het voorziene budget. Voor de SERV is het alvast belangrijk dat de KMO-portefeuille 

er wel in slaagt om de begrote middelen effectief in te zetten voor ondersteuning van opleiding 

in KMO’s 

 

Voor de pijler opleiding vermeldt het Besluit van de Vlaamse Regering een steunplafond van 

5.000 euro. De Vlaamse Regering heeft omwille van budgettaire redenen (in het besluit van 1 

januari 2009 dat de KMO-portefeuille in werking doet treden) de maximale steun voor oplei-

ding voorlopig beperkt tot 2.500 euro. De SERV gaf hieromtrent in het advies van 19 septem-
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ber 2008 aan begrip op te brengen voor de budgettaire orthodoxie die nagestreefd wordt. Toch 

vroeg de SERV toen om, indien budgettaire haalbaar, het steunbedrag opwaarts bij te stellen.  

De opleidingssteun is voorzien voor ondernemingen. Dit betekent dat de onderneming reeds 

moet opgestart zijn vooraleer er sprake kan zijn van steunverlening in het kader van opleiding. 

Hierdoor worden nieuwbakken ondernemers die nog in de opstartfase zitten, uitgesloten van 

deze stimulus. Dit terwijl het beschikken over voldoende specifieke competenties een belang-

rijke factor is in een succesvolle opstart van een nieuwe onderneming.  

 

4 . 1 . 4  O p l e i d i n g s o n d e r s t e u n i n g  V l a a m s e  s o c i a l -

p r o f i t o n d e r n e m i n g e n   

Deze specifieke maatregel is initieel beperkt tot de sectoren die ressorteren onder de Vlaamse 

Intersectorale Akkoorden voor de social-profit. Het is een belangrijke hefboom voor competen-

tieversterking van werkgevers en werknemers in de diverse takken van de social-profit, om 

beter te kunnen antwoorden op de groeiende en diversere maatschappelijke noden. Deze 

dynamiek in de social-profitsectoren - die zich vertaalt in bijkomende jobcreatie en oplopende 

opleidingskosten - brengt met zich mee dat deze gesloten enveloppe steeds meer onder druk 

komt te staan. Bovendien wijst de SERV er op dat er nog steeds Vlaamse social-

profitondernemingen (zoals ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, thuisverpleging, (podi-

um) kunstensector, …) uitgesloten worden van deze maatregel en van andere opleidingstimuli. 

Voor deze knelpunten moeten adequate oplossingen gevonden worden.  

 

 

4 . 1 . 5  L e n i n g e n  a a n  b e d r i j v e n  

Het instrument ‘lening aan bedrijven in functie van competentieontwikkeling’ bestaat tot op 

heden niet. Dit instrument heeft een aantal pluspunten. Zo kan het een antwoord zijn op de 

beperkte bereidheid tot investeren in deze moeilijke economische tijden. Leningen moeten 

echter worden terugbetaald. Op deze manier een hypotheek leggen op de toekomst is dan 

weer niet evident.  

 

4 . 1 . 6  F i s c a l e  p r i k k e l s  

Vlaanderen heeft momenteel niet de bevoegdheid om fiscale prikkels of heffingen te introduce-

ren. Dit betekent echter niet dat er niet kan worden nagegaan wat de mogelijke meerwaarde 

kan zijn van dergelijke prikkels in het stimuleren van werkgevers. Bij deze oefening dient het 

volledige plaatje van fiscale en parafiscale prikkels voor bedrijven te worden bekeken. Hierbij 

dienen meerdere aspecten in rekening te worden gebracht: mogelijkheid tot differentiatie, 

deadweight, administratieve procedures…  
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4 . 2 .   I n s t r u m e n t e n  g er i c h t  o p  w e r k e n d en   

4 . 2 . 1  O p l e i d i n g s c h e q u e s  v o o r  w e r k n e m e r s  

Opleidingscheques voor werknemers stimuleren de werknemers, via het mechanisme van 

cofinanciering, tot het volgen van arbeidsmarktgerelateerde opleidingen, al dan niet in functie 

van hun arbeidsmarktpositie.10. Bij opleidingscheques ligt het initiatiefrecht bij de werknemers, 

wat een belangrijke eigenheid is van deze stimulus.   

 

Het stelsel van opleidingscheques is een vraaggestuurde generieke stimulus met laagdrempe-

ligheid en de mogelijkheid tot differentiatie als belangrijke troeven. Sociale partners zijn er 

echter van overtuigd dat de mogelijkheid tot differentiatie in de toekomst nog meer aangewend 

moeten worden. Hierbij moet onderzocht worden of de bestaande differentiatie niet verder kan 

worden uitgewerkt wat doelgroepen en finaliteit van de opleiding betreft. Ook moet onderzocht 

worden of differentiatie naar inkomen een meerwaarde kan bieden en kan er ook bekeken 

worden of een differentiatie naar inhoud of type van opleiding aangewezen is. Hierbij kan de 

nood van de arbeidsmarkt ook een criterium voor differentiatie vormen.  

 

De discussie omtrent de ondergrens van het arbeidsmarktgerelateerd zijn van de opleiding is 

vanuit het perspectief van het bevorderen van het levenslang en levensbreed leren niet rele-

vant. Dit onderscheid dient immers niet bekeken te worden vanuit het perspectief van de ge-

bruiker maar vanuit dat van de subsidiërende overheid. Aangezien opleidingscheques zowel 

het levenslange als het levensbreed leren stimuleren, dringen de sociale partners aan op een 

financiering van het stelsel van opleidingscheques vanuit andere beleidsdomeinen dan werk 

voor niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen.  

 

De opleidingscheques zijn momenteel exclusief voor werknemers. In de transitionele arbeids-

markt is het arbeidsmarktstatuut van een persoon frequenter dan voorheen onderhevig aan 

veranderingen. De huidige economische crisis versterkt dit nog. De sociale partners stellen 

deze opdeling in vraag. Er moet, in functie van faciliteren van de arbeidsmarkttransities, nage-

gaan worden onder welke modaliteiten zelfstandigen, werklozen en inactieven in het systeem 

van opleidingscheques kunnen stappen. Belangrijk is dat het initiatiefrecht van de lerende 

hierin centraal staat en dat er duidelijke afstemming is met andere stimuli waar deze groepen 

een beroep op kunnen doen. Het is ook belangrijk dat het systeem van de opleidingcheques 

nog nauwer aansluiting vindt bij andere maatregelen voor werknemers. Hierbij denken de 

sociale partners in de eerste plaats aan de loopbaanbegeleiding en de erkenning van verwor-

ven competenties.  

 

                                                           
10 Voor cijfers betreffende het gebruik van opleidingscheques zie bijlage. 
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4 . 2 . 2  B e t a a l d  e d u c a t i e f  v e r l o f  ( f e d e r a a l )  

Het federale systeem van betaald educatief verlof biedt de werknemers de garantie dat ze tijd 

kunnen vrijmaken voor het volgen van een opleiding. Het is een recht dat toegekend wordt aan 

voltijdse werknemers, en aan bepaalde deeltijds werknemers, in de privé-sector. Het recht 

houdt ook in dat de werknemer zijn of haar normaal loon behoudt, zij het met een maximum 

plafond, en dit uitbetaald krijgt op het normale tijdstip.  

 

Zowel beroepsopleidingen als algemene opleiding kunnen recht geven op betaal educatief 

verlof. Voorwaarde is dat het een erkende opleiding betreft. Deze opleidingen kunnen recht-

streeks verband houden met de dagelijkse taken van de werknemer maar er hoeft geen ver-

band te bestaan tussen de functie-invulling en de gevolgde opleiding.  

 

In geval er vastgehouden wordt aan het federaal karakter van deze maatregel, is het belang-

rijk dat er voldoende afstemming is tussen deze stimulus inzake de combinatie opleiding en 

werk en de andere vraaggestuurde stimuli op het Vlaamse niveau. De Vlaamse sociale part-

ners kijken uit naar de geplande modernisering van het BEV. 

 

4 . 2 . 3  O p l e i d i n g s k r e d i e t  ( V l a a m s )  

Werknemers uit de privé die tijdskrediet opnemen ontvangen een aanmoedingspremie ‘oplei-

dingskrediet’ indien ze tijdens de periode van tijdskrediet een opleiding volgen. Deze aanmoe-

digingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid en komt bovenop de onderbre-

kingsuitkering die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uitbetaalt bij tijdskrediet en 

thematisch verlof. Zoals blijkt uit het overzicht in de bijlage, kent deze maatregelen tot op he-

den maar een beperkt succes. Een evaluatie van de modaliteiten dringt zich op.  

 

In tegenstelling tot het betaald educatief verlof wordt de loopbaan in dit stelsel wel onderbro-

ken. Het opleidingskrediet ondersteunt het gegeven van de transitionele arbeidmarkt door 

werknemers die hun loopbaan onderbreken om opleiding te volgen financieel te ondersteunen.  

 

4 . 2 . 4  O v e r b r u g g i n g s p r e m i e  

In het kader van de aanpak van de crisis besliste de Vlaamse Regering om de aanmoedi-

gingspremie voor werknemers tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden of in her-

structurering bij te schaven. De aangepaste maatregel, gekend als de overbruggingspremie, 

heeft als doel om te zorgen voor een compensatie van het loonverlies voor die werknemers 

die in een privé onderneming collectief tijdelijk minder gaan werken omwille van een substan-

tiële daling in de economische activiteit van de onderneming. Werknemers die tijdens deze 

periode een opleiding volgen, krijgen een bijkomende premie boven op de overbruggingspre-
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mie. Deze bijkomende premie wordt verkregen indien de opleiding een VDAB-opleiding is; 

georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door sectorale opleidingsfondsen of door de 

Vlaamse overheid georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt of daar mee is gelijkgesteld. 

De opleiding moet minimum 120 uur op jaarbasis bedragen. Sociale partners vragen een con-

sistente monitoring van de overbruggingspremie in zijn geheel en van de mate waarin deze 

gecombineerd wordt met opleidingen in het bijzonder. Zoals reeds aangehaald, is het voor 

sociale partners van wezenlijk belang dat in crisistijden blijvend ingezet wordt op competentie-

ontwikkeling.  

 

4 . 2 . 5  I n d i v i d u e l e  l e e r r e k e n i n g e n   

De individuele leerrekening is een koepelterm voor systemen waarbij de werknemer een oplei-

dingskapitaal opbouwt en beheert. Dit laatste vormt de eigenheid van een individuele leerre-

kening. Het is de werknemer die, binnen een overlegd afsprakenkader, verantwoordelijk is 

voor de manier en het tijdstip waarop dat hij of zij dit kapitaal aanwendt. Dit biedt meteen ook 

de nodige vrijheid en zou moeten leiden tot een duidelijk vraaggestuurde opleiding.  

 

Het opleidingskapitaal kan meerdere terreinen bestrijken en vormen aannemen: oplei-

dingsuren, een financiële vergoeding voor de opleidingskost, een financiële vergoeding voor 

de gederfde inkomsten uit arbeid of een mengvorm van deze aspecten… Ook in de financie-

ring zijn meerdere varianten mogelijk: volledig ten laste van de overheid, sectorale solidarise-

ring, cofinanciering tussen overheid, werkgever en werknemer, …  

 

Sels geeft aan dat zowel de Vlaamse als de buitenlandse voorbeelden de pilootfase nooit echt 

zijn ontgroeid en ziet hier voor een aantal redenen zoals de noodzaak om werkgevers of sec-

toren in het systeem op te nemen, het feit dat deze stelsels zeker niet goedkoper zijn, de 

noodzaak aan gedragenheid door het sociaal overleg en tenslotte de gebruiksvriendelijkheid.  

 

Sociale partners vinden dat, indien rekening gehouden wordt met de opmerkingen van Sels, 

het systeem van individuele leerrekeningen op termijn een onderdeel kan vormen van een 

actief arbeidsmarktbeleid voor het stimuleren van opleidingsparticipatie in een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De sociale partners kijken uit naar de initiatieven die zich momenteel op 

sectoraal niveau ontplooien, onder meer ondersteund vanuit de middelen van de addenda bij 

de sectorconvenants. Zo hebben werknemers van de sector van de kleding en de confectie 

recht op een leerrekening. In dit geval is de leerrekening een bedrag dat jaarlijks ter beschik-

king gesteld wordt van de werknemer om opleidingskosten te betalen. Deze middelen kunnen 

verder gebruikt worden na ontslag of bij vertrek uit de sector. Naast de inschrijvingskosten en 

leermiddelen worden ook de vervoerskosten en kosten van kinderopvang gedeeltelijke terug 
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betaald. De werkgever kan ook eenmalig de kostenvoor de opmaak van een opleidingsplan 

inbrengen11. 

 

                                                           
11 Concreet: inschrijvingskosten en leermiddelen: max € 360; vervoerkosten: € 0,3093 per km en max € 180 voor 

een minimum afstand van 5km heen en weer, tussen woonplaats en opleidingscentrum; kinderopvang tijdens 
de opleiding: € 1 per uur en max € 100. Kosten voor opmaak van een opleidingsplan € 360. Met de middelen 
van het addendum bij de sectorconvenant zou het plafond voor inschrijvingskosten en leermiddelen voor een 
aantal kansengroepen opgetrokken worden.  
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Bijlage van het SERV-secretariaat 
‘Naar een cultuur van Levenslang 
leren’  

1.  Een cul tuur  van levenslang leren,  een gedeeld 
streven 

Het streven naar een cultuur van levenslang leren is een gedeeld streven. Het geraakte het 

voorbije decennium op alle niveaus ingebed in het (arbeidsmarkt)beleid en vormt ook één van 

de bakens voor de toekomst. Zo formuleerden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse 

Regering in het recente Pact 2020 een duidelijke kwantitatieve doelstelling betreffende levens-

lang leren: in 2020 moet 15% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd participeren in le-

venslang en levensbreed leren12. Hiermee bouwt Vlaanderen verder op het in 2001 onderte-

kende Pact van Vilvoorde. Toen luidde de doelstelling: “Vlaanderen is in 2010 verder 

geëvolueerd naar een lerende samenleving. Het levenslang en levensbreed leren zijn ingebed 

in de samenleving. Minstens 12,5 procent van de Vlaamse inwoners tussen 25 en 65 neemt 

dan deel aan permanente vorming. In 2010 benadert de participatie van de kortgeschoolden 

op dit vlak minstens de helft van de vermelde streefnorm.” In verschillende akkoorden tussen 

sociale partners en Vlaamse Regering werd het voorbije decennium ook een concrete beleids-

aanpak ontwikkeld om deze doelstellingen te realiseren. Dit was bijvoorbeeld het geval in de 

Competentieagenda 2010. 

 

Op federale niveau maakten de federale sociale partners afspraken met betrekking tot de 

opleiding in bedrijven, een deelterrein van het levenslang leren13. Op Europees niveau ten 

slotte streven de Lissabon-doelstellingen, en later de Geïntegreerde Richtsnoeren, naar le-

venslang leren en dit binnen het flexecurity arbeidsmarktconcept. 

 

                                                           
12 Pact 2020, doelstelling 11: In 2020 is Vlaanderen verder uitgegroeid tot een lerende samenleving. Zoveel moge-

lijk kinderen en volwassenen moeten het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten. Het 
aantal kortgeschoolden is in 2020 op de arbeidsmarkt met de helft verminderd. Dit komt doordat: i) meer jon-
geren secundair onderwijs afwerken; ii) meer jongeren na hun secundaire hun secundair onderwijs verder stu-
deren zowel in het hoger beroepsonderwijs als in hoger onderwijs; iii) meer mensen delen nemen aan levens-
lang en levensbreed leren (stijging tot 15% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. 

13 Zowel het interprofessioneeel akkoord van 1999-2000 (de 1,9% norm), de nationale werkgelegenheidsconfe-
rentie van 2003 (jaarlijks krijgt 50% van de werknemers een opleiding) als het Generatiepact (sanctionerings-
mechanisme) omvatten duidelijk doelstellingen en afspraken.  
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2.  Stand van zaken  

Er heerst een consensus over de doelstelling met betrekking tot levenslang leren en er werd 

bovendien de voorbije jaren ook een concrete aanpak ontwikkeld. Vraag is of dit ook voldoen-

de zoden aan de dijk bracht/brengt. Met andere woorden, maakt Vlaanderen voldoende pro-

gressie op het vlak van levenslang leren en met welke middelen gebeurt dit?   

 

2 . 1 .  D e  o u t p u t  

2 . 1 . 1  P e r m a n e n t e  v o r m i n g  

In het Pact van Vilvoorde stelde Vlaanderen voorop dat in 2010 minstens 12,5 procent van de 

Vlaamse inwoners tussen 25 en 65 deelneemt aan permanente vorming. In 2007 volgde ech-

ter ‘slechts’ 7,9% van de Vlaamse bevolking tussen 25 en 65 jaar één of andere opleiding of 

vorming. In vergelijking met 2000 is dit een stijging met 1 procentpunt. In 2004 bedroeg dit 

percentage echter 9,1% wat betekent dat de deelname de laatste jaren afnam. Ten opzichte 

van de andere landen van de EU-15 verloor Vlaanderen in de periode 2000 - 2007 bovendien 

verder terrein. In 2007 nam 11,3% van de EU-15 bevolking in de referteperiode deel aan een 

opleiding14. Het realiseren van de in het Pact van Vilvoorde vooropgezette doelstelling, 12,5% 

in 2010 wordt moeilijk. In dit licht is het duidelijk dat ook de doelstelling van het Pact 2020 

(15% tegen 2020 ) voldoende ambitieus is.  

 

Vraag is welke realiteit achter de bovenstaande percentages zit. Om een idee te hebben van 

het aantal personen dat hierdoor gevat is, geeft onderstaande tabel een indicatie van hoe 

deze deelname aan opleiding en vorming in concreto vorm krijgt. Deze tabel biedt geen ex-

haustief overzicht. Zo zijn de deelnemers van de opleidingen aangeboden door de lokale, niet 

commerciële opleidings- en begeleidingsaanbieders (de zogenaamde “derden”) er niet in op-

genomen. Deze opleidingen zijn vaak gericht op kansengroepen en worden gerealiseerd met 

een mix van middelen (VDAB, ESF, Subsidieagentschap WSE). De deelnemers aan het decre-

taal verankerd sociaal-cultureel vormingswerk ( om vormingspluscentra of volkshogescholen, 

landelijke vormingsinstellingen) zijn evenmin in de tabel opgenomen. Ze hebben, hoewel ze te 

situeren zijn buiten de formele onderwijs- of beroepsopleidingscontext, betrekking op levens-

lang en levensbreed leren en kunnen bijdragen tot nuttige arbeidsmarktcompetenties voor 

werkenden en werkzoekenden. 

                                                           
14 Montoring Pact van Vilvoorde 
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   personen  uren  

Vlaams niveau 

Opleidingen werkzoekenden VDAB-opleidingen (module 3 tot 6)15 80.300 13.235.944 

Opleiding werkenden Opleidingscheques voor werknemers16 171.211 nvt 
VDAB opleiding op vraag van individu17 2.656 89.131 

Opleiding volwassenen in on-
derwijs 

 
 
 

 

Syntra niet-gecertificeerde opleidin-
gen18 

44.886 520.963 

Basiseducatie 19 38.219 2.979.162 

Secundaire onderwijs20 270.820   

Hoger beroepsonderwijs21  22.757   

Opleiding ondernemerschap Syntra-opleidingen22 37.220 386.942 

Opleiding in bedrijven KMO portefeuille,pijler opleidingen 23 25.685 nvt 

VDAB-opleidingen 24 48.522 867.478 

Diversiteitsplannen, deel opleidingen25  10.284   

Strategische opleidingssteun  11 ondern  

Opleidingssteun Vlaamse social-profit26 45.626  

Opleidingskrediet  422  

Federaal niveau 

Opleiding werknemers Betaald educatief verlof27 46.145 2.635.725 
Europees niveau 

Opleiding in bedrijven ESF-middelen  14.70028   

Overzicht van aantal personen en aantal uren voor de verschillende onderdelen van levenslang leren 

 

2 . 1 . 2  O p l e i d i n g  i n  b e d r i j v e n  e n  o r g a n i s a t i e s  

De opleidingen in bedrijven en organisaties vormen een deelverzameling van het globale le-

venslang leren. De stand van zaken op dit vlak is niet eenduidig te bepalen. Een systemati-

sche monitoring, nochtans een noodzakelijke voorwaarde voor beleidsopvolging, ontbreek 

immers momenteel. Het Steunpunt WSE deed recent de oefening om te komen tot een boord-

                                                           
15 Aantal personen in regie, aantal uren in competentiecentra (evaluatie beheersovereenkomst VDAB 2007) 
16 Aantal aanvragers waarvan cheques door opleidingsverstrekkers aangeboden bij Accor (VDAB jaarverslag 2007) 
17 Competentiecentra VDAB 2007 (VDAB Jaarverslag 2007) 

18 2006 -2007 (Activiteitverslag Syntra 2007) 

19 Personen schooljaar 2007-2008, uren kalenderjaar 2007 (Statistisch jaarboek onderwijs 2007-2008) 

20 Inschrijvingen 1/9/2007 tot 31/3/2008 (Statistisch jaarboek onderwijs 2007-2008) 

21 Ibid 

22 Bedrijfsbeheer, beroepskennis en bijscholing (Activiteitverslag Syntra 2007)  

23 Prognose 2009, nota aan de VR  

24 Competentiecentra VDAB, (VDAB Jaarverslag 2007) 
25 Streefcijfers 2007 

26 Deelnamecijfers 2007. Evaluatie van middelen voor opleidingsondersteuning, Vlaams Instituut voor vorming en opleiding in de social profit (Vivo) 
27 Realisatie Vlaams Gewest schooljaar  2006-2007, in dat schooljaar hebben 6.426 werkgevers in het Vlaamse Gewest een dossier ingediend 
28 ESF, gemiddeld aantal werkende dat jaarlijks een opleiding kreeg in het kader van opleidingsacties ESF zwaartepunt 4.1 (periode 2000 -2006) 
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tabel met kernindicatoren voor de opleidingsinspanningen. Het voorstel tot boordtabel wordt 

hieronder weergeven.  

 

Indicator Operationalisering 

VRAAGZIJDE 

Aandeel vormingsbedrijven Aandeel (%) bedrijven dat formele opleiding verschaft aan haar 

werknemers 

Financiële vormingsparticipatie Jaarlijkse opleidingskost voor formele opleidings-activiteiten, 

uitgedrukt als percentage van de brutoloonmassa 

Opleidingsinvestering per deelnemer 

aan vorming 

Totale kost (in €) voor formele opleiding in verhouding tot het 

aantal deelnemende werknemers 

Opleidingskost per werknemer Totale kost (in €) voor formele opleiding in verhouding tot het 

totaal aantal werknemers (ongeacht deelname aan opleiding) 

Opleidingsinvestering per opleidingsuur Totale kost (in €) voor formele opleiding in verhouding tot het 

aantal opleidingsuren 

Opleidingsparticipatie Aandeel (%) werknemers dat een of meerdere opleidingen heeft 

gevolgd 

Opleidingsduur t.o.v. gewerkte uren Aandeel (%) arbeidsuren dat aan opleidingen werd besteed 

 

Opleidingsduur per deelnemer aan 

vorming 

Aantal uren opleiding in verhouding tot het aantal (unieke) deel-

nemers aan opleiding 

Opleidingsverwachting Aantal uren opleiding in verhouding tot het totaal aantal werkne-

mers (ongeacht deelname aan opleiding) 

AANBODZIJDE 

Opleidingsparticipatie bevolking Aandeel (%) van de bevolking (25- t.e.m. 64-jarigen) dat deel-

neemt aan opleiding (cf. Lissabon-indicator) (in referentieperiode 

van 4 weken 

Opleidingsparticipatie werkenden/ 

loontrekkenden / loontrekkenden met 

opleidingsfinanciering door de werkge-

ver 

Aandeel (%) van de werkenden/loontrekkenden dat deelneemt aan 

opleiding (al dan niet met financiering door de werkgever) (in 

referentieperiode van 12 maanden) 

Kernindicatoren opleidingsinspanningen, voorstel WSE29  

 

Zoals het Steunpunt Werk en Sociale Economie zelf aangeeft, is de hamvraag welke bronnen 

er voor deze indicatoren gebruikt zullen worden.  

 

                                                           
29 Vanderbiesen, W & F. Djait (2009) 
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Voor wat de vraagzijde betreft, vormen de Sociale Balansen en de Continuing Vocational 

Training Survey (CVTS) twee mogelijke bronnen. Bij beide bronnen zijn er echter meerdere 

methodologische bedenkingen te maken30. Daarom moet omzichtig met de resultaten worden 

omgesprongen. Bovendien is het zo dat de score op de indicatoren danig verschilt naargelang 

er wordt gewerkt met administratieve data (de Sociale Balansen) dan wel met data uit een 

bevraging (CVTS). Dit is onder meer te verklaren door de verschillende aard van de data (ad-

ministratieve data versus survey dus) maar ook door het feit dat bedrijven met minder dan 10 

werknemers niet zijn opgenomen in de CVTS, wat voor een specifieke vertekening zorgt. De 

CVTS heeft dan weer als voordeel dat benchmarking op europees niveau mogelijk is. In wat 

volgt worden kort enkele indicatoren besproken. 

 

De eerste indicator betreft het aandeel vormingsbedrijven. Op basis van de gegevens van de 

Sociale Balansen, die enkel de formele opleiding meenemen, wordt geraamd dat 6,9% van de 

bedrijven in 2006 een formele opleiding voorzag31. In de CVTS, waar bedrijven met minder 

dan 10 werknemers dus niet zijn in opgenomen, gaf 48% van de bevraagden aan een formele 

opleiding te verschaffen voor hun werknemers. De CVTS stelde ook de vraag naar informele 

opleidingen. Hieruit bleek dat, berekend op zowel de formele als informele opleidingen, het 

aandeel vormingsbedrijven 61% bedroeg. Merk op dat in de TOA enquête 200732 (Technologie 

– Organisatie – Arbeid) 91% van de ondernemingen en organisaties met 10 of meer werkne-

mers aangaf een opleiding te voorzien voor hun werknemers33. In vergelijking met de TOA 

enquête van 2001 is dit een stijging met 8 procentpunten. Binnen de groep van ondernemin-

gen en organisaties die een opleiding voorzag, is er wel een grote spreiding in het percentage 

personeel dat hierdoor gevat wordt. Zo organiseerde één op vijf opleiding voor al de werkne-

mers, terwijl een zelfde aantal dit voor 15% van de werknemers deed. Bij de micro-

ondernemingen en -organisaties (1 tot 9 werknemers) voorzag in 2007, volgens de TOA-

enquête, 68% een opleiding voor hun werknemers. Ook hier is een grote spreiding merkbaar 

van het gedeelte van het personeel waarvoor een opleiding was voorzien.  

 

De indicator financiële vormingsinspanning verwijst naar een gedeelde doelstelling die op 

federaal niveau werd geformuleerd. De federale sociale partners gingen in het interprofessio-

neel akkoord van 1999-2000 immers de verbintenis aan bijkomende inspanningen te leveren 

op het vlak van permanente vorming zodat op Belgisch niveau 1,9% van de loonkosten aan 

vorming wordt besteed. Hierbij werd specifiek vermeld dat dit een globaal engagement betreft 

                                                           
30 Voor een volledige bespreking van de methodologie en de indicatoren zie: Vanderbiesen, W & F. Djait (2009) 

De meting van opleidingsinspanningen. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie. Tenzij anders ver-
meld, komen de, in wat volgt gehanteerde, gegevens uit deze publicatie.  

31 Gegevens Sociale Balansen naar ondernemingsgrootte: 1-9 wn: 1,8%; 10-49 wn: 12,9%; 50-199 wn: 50,7% en 
200+ wn: 84,8%. De analyse van de CVTS geeft geen voor Vlaanderen geen onderverdeling naar onderne-
mingsgrootte  

32 TOA-enquête, Stichting Innovatie & Arbeid, 2007 
33 Vraag was “voorziet u een opleiding in het lopende jaar”, wat dus zowel een formele als een informele opleiding 

kan betekenen.  
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dat niet sector per sector op uniforme wijze moet worden gerealiseerd en dit noch in bedrag, 

noch in aanpak. De mate waarin Vlaanderen een deel van de loonkosten besteedt aan oplei-

ding verschilt naargelang de gebruikte databron34. Op basis van de Sociale Balansen raamt 

het Steunpunt WSE dit voor 2006 op 0,98% van de loonmassa (0,97% in 2005)35. Bij de ver-

werking van de CVTS komt het Steunpunt WSE voor 2005 dan weer tot 1,4% van de loonmas-

sa. Dit laatste percentage heeft dus betrekking op bedrijven met 10 of meer werknemers.  

 

Ook voor de indicator participatiegraad is er een gedeelde doelstelling. Tijdens de werkgele-

genheidsconferentie van 2003 werd een participatiegraad van 50% in 2010 als doelstelling 

bevestigd. Dit is eveneens een algemene doelstelling die enkel voor alle privéondernemingen 

samen geëvalueerd moet worden. Wat de monitoring betreft, is er ook hier een (beperkt) ver-

schil tussen de Sociale Balansen en de CVTS. Op basis van de eerste kan de opleidingsparti-

cipatie in Vlaanderen geraamd worden op 30,3% (2006)36; de CVTS komt op een participatie-

graad van 36% (2005).  

 

Voor wat de aanbodzijde betreft, stelt het Steunpunt WSE voor om twee indicatoren op te 

nemen in de boordtabel, namelijk de opleidingsparticipatie van de bevolking en de opleidings-

participatie van de werkenden. Voor beide indicatoren vormt de Enquête naar de Arbeids-

krachten de voeding. De eerste indicator, de opleidingsparticipatie van de bevolking, is de 

indicator voor levenslang leren zoals die ook voor het Pact 2020 wordt gebruikt (zie eerder). 

De tweede indicator geeft aan hoeveel werkende Vlamingen tussen 15 en 64 jaar het voorbije 

jaar deelnamen aan een opleiding. In 2007 bleek dat een kwart van deze populatie te zijn 

(25,5%). Dit percentage lag wel duidelijk hoger voor de loontrekkenden (26,7%) dan voor de 

zelfstandigen (18,4%). Een verfijning van de afbakening, namelijk door na te gaan wie in het 

voorbije jaar opleiding heeft gevolgd op het moment dat ze effectief loontrekkend waren, 

brengt het percentage voor de loontrekkende terug op 23,6%. 

 

2 . 2 .  D e  i n p u t   

Niet enkel de doelstelling en de resultaten zijn belangrijk, ook de middelen die ingezet worden 

zijn van tel. Het streven naar levenslang leren in Vlaanderen wordt ondersteund door over-

                                                           
34 Omwille van methodologische problemen met de diversie bronnen pleit het Steunpunt Werk en Sociale Econo-

mie er voor om deze financiële indicator steeds in samenhang met andere indicatoren van inspanningen voor 
vorming te bekijken. De kost van de opleidingen in bedrijven wordt uitgedrukt als de som van de directe oplei-
dingskost (zoals loonkost van de werknemer in opleiding, kost van de opleiders en opleidingsinfrastructuur) en 
betaalde bijdragen (werkgeversbijdrage), verminderd met de ontvangen tegemoetkomingen (zoals die van 
sectorfondsen en steunmaatregelen van de overheid). 

35 Gegevens Sociale Balansen naar ondernemingsgrootte voor vormingsbedrijven en niet vormingsbedijrven: 1-9 
wn: 0,13%; 10-49 wn: 0,25%; 50-199 wn: 0,66% en 200+ wn: 1,54%. De analyse van de CVTS geeft voor 
Vlaanderen geen onderverdeling naar ondernemingsgrootte 

36 Gegevens Sociale Balansen naar ondernemingsgrootte voor vormingsbedrijven en niet vormingsbedrijven: 1-9 
wn: 1,0%; 10-49 wn: 6,6%; 50-199 wn: 27,1% en 200+ wn: 52%. De analyse van de CVTS geeft voor Vlaande-
ren geen onderverdeling naar ondernemingsgrootte 



Advies stimuli opleidingen 

31 

 

heidsmiddelen (federaal, Vlaamse en Europees), door de bijdrage van werkgevers en door de 

bijdrage van werknemers. In het SERV-advies dat deze bijlage voorafgaat, geven de sociale 

partners aan zich gezien de triple win (samenleving, bedrijven, individuen) te kunnen vinden in 

een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid krijgt onder meer 

vorm in een gedeelde input van middelen. 

  

2 . 2 . 1  P u b l i e k e  m i d d e l e n   

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de omvang van de middelen die de verschillende 

overheden in Vlaanderen ter beschikking stellen van het levenslang leren. De overheid kan 

met deze middelen zowel de verstrekker van de opleidingen financieren (aanbodfinanciering) 

als de middelen ter beschikking stellen van de werknemer die de opleiding gaat volgen of het 

bedrijf dat de opleiding wenst te organiseren (vraagfinanciering). In de praktijk is het soms een 

combinatie waarbij er zowel een beperkt bedrag ter beschikking wordt gesteld van de gebrui-

ker als een financiering is van de aanbieder.  

De Vlaamse ondersteuning van het opleidingsbeleid kan voor 2009 geraamd worden op een 

kleine 600 miljoen euro. Deze ondersteuning krijgt vorm langs meerdere kanalen. Enerzijds is 

er de financiering van een opleidingsaanbod voor werkzoekenden, werkenden en bedrijven. 

Dit kanaal is, zoals uit de tabel blijkt, goed voor het gros van de middelen. Anderzijds voorziet 

de Vlaamse overheid ook in financiële ondersteuning van werknemers die een opleiding vol-

gen en van bedrijven die een opleiding wensen te verschaffen. De ‘vraagfinanciering’ omvat 

net iets meer dan 10% van de Vlaamse middelen. Merk verder op dat die 600 miljoen euro 

enkel de financiële ondersteuning van de opleidingen op zich bevat. Het flankerend beleid dat 

onder meer werkenden en bedrijven er moet toe aanzetten opleiding te volgen en te organise-

ren is hier dus niet in opgenomen. Het betreft hier een ruime waaier van maatregelen zoals de 

bijblijfconsulenten, de loopbaanbegeleidingsdiensten, de website www.wordwatjewil.be, de 

RTC’s, de diversiteitsplannen, … 

 

De ondersteuning vanuit de federale overheid krijgt vooral vorm in het systeem van betaald 

educatief verlof. Dit systeem wordt zowel gefinancierd met overheidsmiddelen als door middel 

van een bijdrage van de werkgevers (zie wettelijke bijdrage werkgever). Europa is een derde 

belangrijke speler37. Het ESF voorziet ook in het nieuwe operationeel programma (2007-2013) 

ondersteuning van opleiding in bedrijven. Voor 2009 is er 6,8 miljoen euro ESF financiering en 

8,3 miljoen Vlaamse cofinanciering gereserveerd voor deze specifieke oproepen. Naast de 

projecten voor opleidingen in bedrijven en opleidingen ondernemerschap zijn er ook nog ande-

re ESF projecten waarbij het volgen/organiseren van een opleiding financieel ondersteund 

                                                           
37 In het operationeel programma 2000-2006 werden onder maatregel 1 van zwaartepunt 4 aanpasbaarheid om bij 
de 400 projecten voor opleidingen in bedrijven goedgekeurd. Deze projecten komen tot stand via een cofinancie-
ring tussen ESF (33,8 miljoen euro), de Vlaamse overheid (41,4 miljoen euro) en de inbreng van de private in-
brengt van de promotoren (88,9 miljoen euro).  
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wordt. Voorbeeld zijn de oproepen met betrekking tot sociale innovatie, mentorschip of inclu-

sief personeelsbeleid.  

 

Vlaanderen
   Bedrag   Aanbod   Vraag 
VDAB opleidingen werkzoekende 155,3 x   

VDAB opleiding op vraag werkgevers x   

VDAB opleiding op vraag werknemers x   

Opleidingscheques werknemers 13   x 

Volwassen onderwijs 38  305,7 x  

Syntra opleiding ondernemerschap 61,5 x   

Syntra niet gecertificeerde opleidingen  x   

KMO portefeuille, pijler opleidingen  26,8   x 

Opleidingssteun Vlaamse social-profitondernemingen 2,2  x 

Addenda sectorconvenanten39 5 x   

Strategische opleidingssteun aan bedrijven40  12,4    x 

Vlaamse cofinanciering ESF opleiding41 8,3    x 

Totaal Vlaamse overheid  590,2 527,5 62,7 

Federaal 

Betaald educatief verlof42 20,6     

Europese overheid  

ESF: opleiding in bedrijven en sectoren  6,8   x 

Totaal 

 647,1 527,5  67,3 

Raming van de middelen die in 2009 door de overheden in Vlaanderen besteed wordt aan opleidingen. 

Tenzij ander vermeld betreft het hier bedragen die voorzien zijn in de begroting 200943 

                                                           
38 Globale begroting 2009 voor het onderwijs voor volwassen inclusief basiseducatie, secundaire onderwijs voor 

volwassenen en hoger beroepsonderwijs voor volwassen 
39 Er is een budget voorzien van 10 miljoen euro voor 2009 en 2010 samen. 
40 Realisaties voor 2008, in de begroting 2009 is 45 miljoen euro voorzien voor de opleidingssteun als de investe-

ringsteun samen.  
41 De gegevens met betrekking tot ESF  
42 Goedgekeurd bedrag voor het Vlaamse Gewest voor het schooljaar 2006-2007 bedraagt 41.2 miljoen Euro. De 

helft hiervan werd gefinancierd met middelen van de federale overheid, de andere helft met bijdrage vanuit de 
werkgevers.  

43 In deze tabel wordt het onderscheid vraag- en aanbodfinanciering gehanteerd vanuit het perspectief van de 
overheidssubsidies. Bij vraagfinanciering worden de overheidsmiddelen ter beschikking gesteld van de werk-
gever/werkenden/werkzoekende die deze kan inzetten bij (door de overheid erkende) verstrekkers naar keuze. 
Bij aanbodfinanciering wordt de overheidsteun overgemaakt aan verstrekker van de vorming, niet aan de ont-
vanger. De aanbodfinanciering kan dan al/dan niet gepaard gaan met een eigen inbreng van de werkge-
ver/werkende/werkzoekende 
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2 . 2 . 2  W e t t e l i j k e  b i j d r a g e  v a n  d e  w e r k g e v e r 44  

Werkgevers ondersteunen het volgen van opleidingen onder meer via een aantal wettelijk 

verplichte bijdragen. Zo moet iedere werkgever een werkgeversbijdrage ten gunste van werk 

voor en opleiding van risicogroepen van 0,10% van de loonmassa betalen. In regel wordt deze 

bijdrage automatisch geëind door het RSZ en overgemaakt aan het nationale Tewerkstellings-

fonds. Sectoren kunnen echter via een cao beslissen om deze taak over te nemen en de ver-

zamelde middelen paritair te beheren. Bovendien kan er op sectoraal niveau, in het overleg 

tussen werkgevers en werknemers, ook afgesproken worden de bijdrage van de werkgevers 

voor de opleiding van risicogroepen groter te maken dan het wettelijk bepaalde minimum van 

0,10%45 en/of ook werkgeversbijdrage te vragen voor de opleiding van alle werknemers. Deze 

sectorale afspraken maken deel uit van de onderhandelingen over loonvorming waarbij een 

trade off kan plaatsvinden tussen het modereren van de werknemerseisen betreffende het 

loon en de werkgeversinvestering in opleidingen.  

 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven deed een poging om een raming te maken van de 

door de ondernemingen in het kader van de wettelijke verplichting (de verplichte werkgevers-

bijdrage en de sectorale cao’s) betaalde bijdragen ten gunste van voortgezette opleidingen. 

Hierbij werden de sectorale engagementen inzake werkgeversbijdrage toegepast op brutolo-

nen van de sector. Op die maner komt het CRB tot de raming dat in 2006 in België alle onder-

nemingen samen voor bijna 149 miljoen euro werkgeversbijdrage betaalden ten gunste van 

voortgezette opleiding, waarvan 104 miljoen euro in het kader van de opleiding voor risico-

groepen en 45 miljoen euro in kader van opleiding werknemers.  

 

De bijdrage van werkgevers in sectoren zonder sectoraal akkoord wordt dus geïnd door het 

RSZ. Het oorspronkelijk opzet, deze middelen via het nationale Tewerkstellingsfonds investe-

ren in de werkgelegenheid, werd verlaten bij de opheffing van dit fonds. Sindsdien worden 

deze middelen gebruikt voor het algemeen beheer van de RSZ. Voor 2006 betrof dit iets meer 

dan 5 miljoen euro. Dit brengt de daadwerkelijke werkgeversbijdrage aan het opleidingbeleid 

op 144 miljoen euro. 

 

De werkgevers dragen ook bij aan het systeem van betaald educatief verlof. Hun bijdrage 

wordt uitgedrukt in een percentage van het volledige jaarloon van de werknemer. Dit percen-

tage wordt per KB vastgelegd. Voor de eerste drie kwartalen van 2009 bedraagt het 0,06%. De 

inbreng van de Belgische staat is gelijk aan de geraamde bijdrage vanuit werkgeverszijde. Dit 

                                                           
44 Merk op dat de wettelijke verplichte bijdrage, en bij uitbreiding de sectorale heffingen, maar één van de kanalen 

is waarlangs werkgevers opleidingen financieel ondersteunen. Zie deel 2. 
45 Uit onderzoek van CRB  (CRB, 2008) blijkt dat 76,5% van de onderzochte sectoren zich houdt aan de mini-

mumbijdrage; in 12,7% bedraagt de bijdrage 0,15%; in 7,8% is de bijdrage 0,20% en 3% van de sectoren 
heeft een bijdrage van meer dan 0,20%. 
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betekent dat voor het schooljaar 2006-2007 de werkgevers en de Belgische staat beiden on-

geveer 20,5 miljoen euro voor hun rekening namen.  

 

De wet betreffende het Generatiepact creëerde de mogelijkheid tot sanctioneren. Wanneer de 

privé-sector gezamenlijk de 1,9% norm niet realiseert, kan voor de ondernemingen van de 

sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseerden de werkgeversbijdrage voor 

het betaald educatief verlof verhoogd worden met 0,05%. Op advies van de NAR zal eind 

2010 dit een eerste maal toegepast worden voor het jaar 2008. Indien de inspanningen in 

2008 niet toereikend waren zullen de betreffende sectoren een sanctie opgelegd krijgen, tenzij 

blijkt dat deze sectoren in 2009 en 2010 wel duidelijke inspanningen gedaan hebben. 

 

2 . 2 . 3  B i j d r a g e  v a n  d e  W e r k n e m e r :  o p l e i d i n g s c h e q u e s  

De cijfers betreffende de opleidingscheques geven een (gedeeltelijk) zicht op de deelname 

van werknemers aan opleidingen op eigen initiatief. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de evolutie in het gebruik van de opleidingscheques, alsook de evolutie in het bestelde 

bedrag en in het bedrag dat betaald werd aan de verstrekkers. Met uitzondering van een aan-

tal specifieke situaties met een volledige ten laste neming door de Vlaamse overheid46, betaalt 

de gebruiker in regel de helft van de opleidingscheques. Onderstaande tabel geeft een, op dit 

uitgangspunt gebaseerde raming, van de inbreng van werknemers in het systeem van oplei-

dingscheques. De inbreng van de Vlaamse overheid is dus van een zelfde grootteorde.  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aantal aanvragen  81.785 168.234 190.451 208.714 221.668 239.824 

Geproduceerd bedrag 8.848.705 18.691.890 22.341.285 25.734.097 28.678.761 31.571.586 

Inbreng weknemers 4.424.353 9.345.945 11.170.643 12.867.049 14.339.381 15.785.793 

Tabel: Evolutie in de opleidingscheques voor werknemers 

 

Gezien de kosten voor een opleiding vaak hoger liggen dan het maximum bedrag dat via op-

leidingscheques ondersteund wordt, overschrijdt de werkelijke inbreng van de werknemers in 

de praktijk dit geraamde bedrag. Bovendien omvat deze raming dus niet de inbreng van de 

werknemers in die opleidingen waarvoor ze geen beroep (kunnen) doen op opleidingsche-

ques. 

 

                                                           
46 Dit geldt voor alle opleidingen die personen van minimum 18 jaar of ouder de kans bieden om een diploma of 

getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen, alle opleidingen verstrekt 
door de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs, basisopleidingen informatica; ba-
sisopleidingen Nederlands voor anderstaligen (alle opleidingen tot en met niveau 1.2 zoals bepaald door de 
dienst van het Onderwijs DVO-VLOR). 
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2 . 3 .  H o e  k o me n  t o t  m e e r  l e v e n s l a n g  l e r e n  ?  

In het onderzoek naar de participatie aan levenslang leren zijn er twee stromingen (Desmedt 

ea. 2006). De ene stroming spits zich toe op de verbanden tussen participatie en psychologi-

sche kenmerken (zoals motivatie, attitudes, percepties, intenties,…) en zoekt de barrières voor 

participatie in de kenmerken van het individu en zijn omgeving. De andere stroming, de sys-

teembenadering, gaat na hoe factoren op macroniveau (zoals demografische kenmerken, 

beleid, economisch systeem) de participatie beïnvloeden. Beide invalshoeken werden gehan-

teerd in recent Vlaams onderzoek.  

  

De Rick ea (2004) leggen in hun studie de focus op het beslissingsproces dat een individu met 

betrekking tot leren kan doormaken. Om te komen tot effectieve participatie is het belangrijk 

dat de potentieel lerenden positief staan ten opzichte van het aanbod. Indien in de samenle-

ving (of in subgroepen ervan) dit het geval is, spreken de onderzoekers van een positief leer-

klimaat. In de studie worden meerdere aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot het 

creëren van een positief leerklimaat. Eén van de aspecten is het gebruiksvriendelijker maken 

van de overheidsstimuli. Dit met speciale aandacht voor de afstemming op de kansengroepen.  

 

Desmedt ea (2006), die de problematiek analyseerden vanuit de systeemanalytische benade-

ring, kwamen in een Europees vergelijkend onderzoek tot de vaststelling dat de participatie-

graad onder meer samenhangt met enerzijds de werkzaamheidsgraad en anderzijds de graad 

van innovatie van de economie. Hoe hoger de werkzaamheid, hoe hoger de participatie aan 

levenslang leren. De auteurs verklaren dit doordat enerzijds de werkplek een belangrijk aan-

bod genereert en doordat anderzijds de werknemers het vertrouwen hebben dat volgen van 

opleidingen een positieve invloed heeft op hun arbeidsmarktpositie. De graad van innovatie 

van de economie oefent eveneens een grote invloed uit, maar dan op de vraagzijde van le-

venslang leren. De nood aan permanente opleiding en vorming is immers groot in een innova-

tie kenniseconomie.  
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