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Naar traditie van de SERV en zoals afgesproken op de vergadering van de VESOC-
werkgroep van 20.12.01 doen de Vlaamse sociale partners een  inbreng voor de invulling 
van de Europese Richtsnoeren 2002. 
 
Allereerst worden de concrete engagementen in 2001 overlopen en vervolgens wordt de 
inbreng van de sociale partners voor 2002 geformuleerd. 
In de kaders worden de concrete engagementen hernomen die werden afgesproken in 
het Vlaamse actieplan 2001. 
 
 
1. REALISATIE VAN DE  ENGAGEMENTEN VAN DE SERV 2001 
 
1.1 Pijler 1 : Verbeteren van inzetbaarheid 

 
Richtsnoer 1: versterkte preventieve aanpak van de werkloosheid 
 
De Vlaamse sociale partners zullen prioriteit geven aan een grondige opvolging en bijsturing 
van de trajectwerking in het kader van de regiefunctie van de SERV in de VDAB. 
Ze sporen de sectoren aan om actief mee te werken aan de trajectbepaling met name door 
hun know-how inzake screening en vacaturebeschrijving ter beschikking te stellen.  Daarbij 

zal maximale afstemming op de bestaande beroepsprofielen worden nagestreefd (cf. 
protocol met de VDAB over de CO.BR.A en de SERV-profielenwerking). 
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Via het beheerscontract van 2001 werden een aantal nieuwe elementen in de 
trajectwerking geïntroduceerd met de bedoeling de trajectwerking te versoepelen. 
 
In het kader van de uitvoering van het protocol SERV-VDAB is in de SERV een 
technische werkgroep gestart die de COBRA-fiches afstemt op de SERV-
beroepenfiches (welke zijn gebaseerd op de SERV-beroepsprofielen) en de 
beroepenindeling op de beroepenstructuren van de SERV.  Deze afstemming wordt 
getoetst aan de betrokken sectoren.  Einde 2001 is de toetsing gestart aan de 
bouwsector, de social-profitsector, de confectiesector en de textielsector. 
 
In het kader van de competentiecentra van de VDAB zijn besprekingen lopende met 
diverse sectoren met het oog op de de sectorale inbreng voor de uitbouw van EVC-
procedures. 
Tot slot kunnen de landingsbanen worden vermeld, waarop 52 
sectoren/subsectoren hebben ingetekend. 
 
Richtsnoer 3: actief ouder worden 
 
De Vlaamse sociale partners zullen een campagne opstarten in de bedrijven i.v.m. 
leeftijdsbewust personeelsbeleid.  Er zal vorming gegeven worden aan de 

projectontwikkelaars van de STC’s.  De informatie zal ook opgenomen worden in de 
TRIVISI-werkzaamheden. 

 
I.v.m. leeftijdsbewust personeelsbeleid werd het handboek “oud maar niet out” 
gepubliceerd en verspreid naar een 200-tal bedrijven.  Een uitzending van de LATE 
SHIFT over dit thema heeft in februari 2001 plaatsgevonden.  Er werd eveneens 
vorming gegeven aan de projectontwikkelaars van het STC, waarbij het handboek 
een leidraad kan vormen voor de zilverpassen, nl. de mogelijkheid tot subsidies voor 
het ontwikkelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 
Binnen STV-technologie en Innovatie werd een onderzoeksproject opgestart (einde 
2001) i.v.m. het eindeloopbaanbeleid in de Social Profit. 
 
Richtsnoer 4: een leven lang leren in goed banen 
 
De Vlaamse sociale partners roepen de bedrijven en sectoren op om meer arbeids- en 
leercontracten en meer en kwalitatief goede stageplaatsen te realiseren. 
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Verschillende organisaties van de sociale partners hebben in 2001 initiatieven 
genomen op dit terrein. 
Het VEV organiseerde een enquête onder haar leden over het onderwerp stage, 
maakte een dossier hierover op en organiseerde een studiedag “oefening baart 
kunst”.  UNIZO heeft een conferentie georganiseerd over onderwijs samen met de 
publicatie van een cahier "KMO en Onderwijs".  In dit cahier werd een onderzoek 
gedaan over de relatie tussen KMO's en het onderwijs, onder meer wat betreft het 
aanbieden van stages.  In het actieplan van dit cahier werden hieromtrent 
actiepunten opgenomen voor het onderwijs, voor de ondernemers zelf en voor 
UNIZO. 
 
Het ACV is samen met zijn jongerenafdeling een campagne gestart onder de naam 
“stagediving” met het oog op meer en betere stages in het voltijds onderwijs. 
De klemtoon ligt op informatie, vorming, sensibilisering en daarnaast op het 
opsporen van misbruiken.  Een documentatiemap werd samengesteld die werd 
voorgesteld aan de pers. 
Door de organisaties van werknemersvertegenwoordiging werden acties ontwikkeld 
inzake vorming van werknemers(afgevaardigden) m.b.t. intercultureel management 
en diversiteit. 
De ABVV-jongeren verstrekken informatie over de reglementering i.v.m. 
leerlingenstages TSO en BSO, ondermeer via hun website.  Jongeren kunnen bij 
hen terecht met vragen en problemen.  In 2002 wordt het een belangrijk thema in de 
werking. 
 
Inzake de tewerkstelling van deeltijds leerplichtigen nemen de Vlaamse sociale partners zich 
voor om hun stimulerende rol naar de sectoren verder te zetten. 
De accenten voor het volgend werkjaar zijn acties naar de doelgroep allochtonen en overleg 
met de STC’s. 

 
2001 was het laatste jaar dat er door de SERV contracten werden afgesloten met de 
sectoren voor het aanwerven of vrijstellen van consulenten, voor het bevorderen 
van deeltijdse tewerkstelling van deeltijds leerplichtigen.  Een elfde sector (Educam) 
diende een project in. 
De tussentijdse resultaten zijn zeer positief.  In de meeste sectoren werden meer 
arbeidscontracten gerealiseerd dan de objectieven die werden vooropgesteld.  Er 
zijn meer dan voldoende deeltijdse arbeidsplaatsen voor de deeltijds leerplichtigen, 
er wordt vastgesteld dat ze niet allemaal worden ingevuld.  Vaak schuilt er een 
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probleem in het aanbod van jongeren : veel jongeren zijn niet arbeidsrijp en hebben 
nood aan een intensieve begeleiding. 
Het aantal deeltijdse arbeidscontracten en werknemersleercontracten nam in het 
schooljaar 2000-2001 met 10 % toe t.o.v. het schooljaar voordien (1.698 tegenover 
1.542); daarnaast waren er nog 814 brugprojecten voor niet arbeidsrijpe jongeren.  
Het aantal bedrijven waarin deeltijds leerplichtigen een deeltijdse arbeidsplaats 
vonden nam toe met 16,7 % (1.176 bedrijven tegenover 1.008 een jaar eerder). 
Naast het aanbrengen van kwalitatief goede deeltijdse arbeidsplaatsen werden door 
de sectorconsulenten nog verscheidene andere acties ondernomen, o.m. detectie 
van opleidingsnoden, het realiseren van nieuwe opleidingsprogramma’s, het 
informeren en overleggen met CDO’s, het afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten en de opvolging daarvan; begeleiding en opvolging 
van jongeren en begeleiding naar een passende job na de opleiding, opvolging van 
de dossiers voor het paritair leercomité, enz. 
In september werd door de SERV en de Administratie Werkgelegenheid een 
ontmoetingsdag georganiseerd tussen de sectorconsulenten en de 
projectontwikkelaars van de STC’s over het onderwerp “diversiteit in sectoren”. 
 
De Vlaamse sociale partners vragen aan de sectoren om in overleg met onderwijs meer 
convenanten af te sluiten, waarbij wederzijdse garanties ingebouwd worden voor de 

uitvoering ervan. 

 
Bij de onderhandelingen over de convenanten met de regering worden momenteel 
de vertegenwoordigers van onderwijs structureel betrokken.  Dit zal wellicht leiden 
tot meer en duidelijker engagementen van de betrokken partijen. 
 
In 2001 wordt het profielenteam uitgebreid met 4 extra onderzoekers.  Er zullen in versneld 
tempo beroepenstructuren en profielen worden gemaakt.  De informatiebank zal in het 

voorjaar van 2001 in productie gaan.  Er zal een onderzoek worden uitbesteed om de SERV-
methodiek voor het maken van profielen verder te verfijnen.  De concretisering van het 
protocol met de VDAB moet in 2001 verder worden uitgewerkt. 

 
Het profielenteam werd uitgebreid met 4 extra onderzoekers voor een periode van 2 
jaar.  Er zijn 4 beroepenstructuren gemaakt en 4 nieuwe profielen gefinaliseerd.  
Vier beroepenstructuren zijn tot in de fase van het ontwerp gekomen of worden 
begin 2002 in conferentie gebracht en afgewerkt.  Zestien profielen zijn in 
ontwerpfase gekomen.  Daarvan worden er 13 begin 2002 gefinaliseerd. 
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Van alle bestaande en nieuwe beroepsprofielen worden beroepenfiches gemaakt, 
zijnde verkorte versies voornamelijk in functie van de COBRA-fiches van de VDAB.  
In 2002 zijn er 73 beroepenfiches gemaakt.  Er worden eveneens 12 sectorfiches 
gemaakt, d.w.z. een beknopte situering van de sectoren in functie van de 
informatiebank.  De informatiebank is in het najaar in productie gegaan. 
De sociale partners doen voor dit werk een blijvend beroep op de sectoren en 
vragen aan de sectoren om blijvend te werken aan beroepenstructuren, profielen en 
de informatiebank.  Om dit te concretiseren werden 6 nieuwe protocols afgesloten 
tussen de SERV en de sectoren. 
Er werd eveneens een Klankbordgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de meewerkende sectoren, de interprofessionele sociale partners, de onderwijs- 
en opleidingsinstanties en het departement onderwijs (project modularisering).  
Deze Klankbordgroep dient voornamelijk om informatie uit te wisselen en 
knelpunten te bespreken. 
 
Door het profielenteam werd eveneens een handleiding opgesteld om 
beroepenstructuren en profielen te maken.  Deze bevat een begrippenkader en 
methodiek.  Er werden ook richtlijnen opgesteld en een glossarium om competenties 
te definiëren en omschrijven.  Voor het opstellen van de beroepenfiches en 
sectorfiches zijn eveneens richtlijnen opgesteld. 
Het onderzoek over de SERV-methodiek met het oogmerk die te evalueren en te 
verfijnen, zal in 2002 worden uitbesteed. 
 
De Vlaamse sociale partners zullen hun inbreng aan de denktank over erkenning en 
certificeren van opleidingen en competenties verder zetten.  Aan de sectoren wordt 
gevraagd om in een volgende fase overleg op te starten over het certificeren van opleiding in 
bedrijven en sectorale opleidingen. 

 
De Vlaamse sociale partners hebben deelgenomen aan de werkgroep EVC.  Einde 
2002 heeft deze werkgroep een advies uitgebracht aan de Vlaamse regering en zijn 
de onderzoeksrapporten goedgekeurd.  De resultaten zullen worden besproken op 
het VESOC-overleg.  Aan sectoren zal in een volgende fase gevraagd worden om 
experimenten te starten over het certificeren van opleiding in bedrijven en van 
sectorale opleidingen (zie ook richtsnoer 15). 
 
Richtsnoer 6: het bestrijden van de knelpunten op de arbeidsmarkt 
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De Vlaamse sociale partners zullen het arbeidsmarktbewust personeelsbeleid actief 
promoten bij de bedrijven en sectoren.  Ze roepen de sectoren op om maximaal projecten te 
lanceren in verband met een loopbaanbeleid voor laaggeschoolden, jobrotatie en 
aangepaste vormen van arbeidsorganisatie die meer kansen bieden voor laaggeschoolden.  
In de STC’s zullen eveneens acties hieromtrent ontwikkeld worden.  De SERV zal verder 

initiatieven nemen om de ideeën van jobrotatie en de beste prak tijken ervan te verspreiden 
en tot netwerking te komen tussen de diverse initiatieven. 

 
Via éénmalige vraaggerichte acties in de STC’s werden heel wat projecten opgezet 
in het kader van arbeidsmarktbewust personeelsbeleid.  Er werden HRM-
instrumenten ontwikkeld en methodieken voor kansengroepen verspreid.  
Voorbeelden zijn: 
- project STOPIT in het STC-Mechelen, waarbij het streven naar duurzame 

werkgelegenheid voor kansengroepen op een structurele manier wordt 
geïntegreerd in het bedrijfsleven; 

- een jobcoach voor allochtonen in het STC Turnhout; 
- een draaiboek jobontwikkelingsmaatschappij in STC Halle-Vilvoorde; 
- verschillende jobrotatieprojecten (project kamerzorg in Limburgse rusthuizen, in 

project in de schoonmaaksector in STC Kortrijk-Roeselare, in een textielbedrijf in 
STC Gent-Eeklo); 

- project gender dat focust op de overdracht van kennis m.b.t. gendermethodiek 
naar intermediairen in STC Limburg; 

- bedrijfsstages en ploegbazencursus in het kader van HRM voor kansengroepen 
in STC Leuven; 

- project in de bouwsector, waarbij bedrijven hun vacature-eisen verlagen in het 
STC Oostende-Ieper. 

 
Ook via ESF maatregel 4 en Hefboomkrediet konden projecten worden ingediend.  
Er was echter geen massale belangstelling voor jobrotatie.  Jobrotatie vraagt 
immers heel veel voor bereiding en organisatie.  Het thema is voor vele sectoren 
nog een nieuw gegeven en de ideeën komen pas nu tot ontwikkeling. 
De ACLVB heeft in opvolging van zijn Vlaams Regionaal Comité van 2000 onder het 
thema "levenslang leren als aanzet naar de actieve welvaartstaat" (in samenwerking 
met STV) vormingssessies gehouden voor de militanten in 2001.  Jobrotatie en 
upgrading in brede context werden behandeld. 
 
De Vlaamse sociale partners engageren zich om in de SERV de sectorale sociale partners 
opnieuw samen te brengen in een rondetafel over de knelpuntenberoepen teneinde een 
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beter inzicht te krijgen in de problematiek.  Er zal eveneens verder gewerkt worden aan een 
methodiek voor het bepalen van knelpuntberoepen.  Zij roepen de sectoren op om sectorale 
actieplannen voor het wegwerken van knelpunten uit te werken. 

 
Het accent kwam dit jaar eerder te liggen op het opstarten van de 
sectorconvenanten.  In het kader van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord werd 
een kader afgesproken voor sectorconvenanten met de Vlaamse overheid, waar bij 
actieplannen om de knelpunten op de arbeidsmarkt te aan te pakken, het 
uitgangspunt vormen.  Dertien sectoren (i.c. vaak een sectorfonds) startten reeds 
besprekingen (social profit, ANPKB-bedienden, metaal, voeding, EDUCAM, 
VORMELEK, visserij, zeehavens, grafische sector, uitzendsector, bouw, confectie 
en textiel).  Twee sectoren behouden de reeds afgesproken convenant : 
goederenvervoer en hout. 
In de SERV vond een seminarie plaats met Nederlands werkgevers- en 
werknemersorganisaties over de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
Verder werd in de STC’s gestart met het maken van 7 sectorfoto’s (voeding, horeca, 
bouw, social profit, transport en logistiek, metaal).  Deze zullen een aantal 
kwantificeerbare indicatoren en kwalitatief materiaal bevatten rond trends en 
problemen aan zowel vraag- als aanbodzijde van de betrokken sectorale 
subregionale arbeidsmarkt.  De sectorfoto’s zullen in de eerste helft van 2002 
voltooid worden. 
 
De sociale partners bieden aan om: 

?? een project uit te werken via een uitgebreide bevraging van werkgevers en werknemers 
over de behoeften m.b.t. vervoersplannen; 

?? mee te werken aan de uitvoering van pilootprojecten inzake bedrijfsvervoerplannen; 

?? informatie te doen doorstromen m.b.t. bedrijfsvervoerplannen met de bedoeling het 
aantal op een hoger niveau te brengen. 

 
De organisaties van de SERV namen verschillende initiatieven. 
Naast sensibilisering en medewerking aan vormingsinitiatieven van derden rond 
bedrijfsvervoerplanning, gaat het VEV ervan uit dat het zelf ondersteunen van een 
concreet project in bedrijfsvervoerplanning het meeste vertrouwen kan wekken en 
navolging genereren in het bedrijfsleven.  Daarom werd een project gestart over 
vervoersplanning, waarbij samen met een aantal bedrijven (en ondersteund door het 
strategisch Plan Antwerpen) wordt onderzocht of bedrijfszonevervoer rond het 
Willem- en Napoleondok in Antwerpen-Noord zinvol kan zijn. 
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In 2001 heeft UNIZO een mobiliteitsenquête georganiseerd bij 597 ondernemers.  In 
deze enquête werd ook een bevraging gedaan naar de organisatie van collectief 
vervoer voor werknemers.  De bevindingen van deze enquête werden in mei 2001 
gebundeld in het KMO-cahier "Zelfstandig ondernemen en mobiliteit".  Op basis van 
de bevindingen van de enquête werd in dit cahier tevens een actieplan inzake 
mobiliteit uitgewerkt.  Op 14 mei 2001 werd een studiedag georganiseerd met als 
thema "Zelfstandig ondernemen en mobiliteit". 
Het Vlaams ABVV organiseerde een bevraging van de beroepscentrales met als 
doel een beeld krijgen van de stand van zaken in de ondernemingen en een betere 
kennis te verwerven van praktijken die in de beroepscentrales en/of ondernemingen 
ontwikkeld werden. 
 
Met het oog op het verhogen van het aantal bedrijfsvervoerplannen werden 
volgende communicatie-instrumenten verfijnd: een handleiding voor 
onderhandelaars in sectoren en bedrijven, actualisering van de handleiding 
“Bedrijfsvervoerplannen” voor vormingswerkers en van de infofiche 
“Bedrijfsvervoerplannen” voor militanten.  Verdere initiatieven waren o.a. 
vormingsdagen over het woon-werkverkeer en bedrijfsvervoerplanning in 
verschillende beroepscentrales, introductie van een module “mobiliteit in het kader 
van de opleiding ‘sociale promotie’ aan het Hiskwa, e.a. 
Het ACV spitste zich toe dit jaar op sensibilisering en algemene vorming over 
bedrijfsvervoerplanning.  De meeste acties zullen in 2002 plaatsvinden. 
Eind 2000 werd door de ACLVB een woon-en werkenquête gehouden bij 36 
bedrijven.  Op grond hiervan werden sensibiliseringscampagnes opgezet in de 
syndicale vormingen met als doel het item "bedrijfsvervoerplannen" binnen de 
sectorale en bedrijfs-CAO’s bespreekbaar te maken. 
 
Richtsnoer 7: bestrijden van discriminatie 
 
De Vlaamse sociale partners roepen de sectoren op om via overleg vorm te geven aan het 
diversiteitbeleid gericht op alle kansengroepen en de diverse categorale acties in te passen 

in een globale visie.  Bedrijven moeten oog krijgen voor de diversiteit in het 
personeelsbeleid.  Ook binnen het opleidingsbeleid van de sectoren moeten de 
verschillende groepen een kans krijgen met het oog ondermeer op roldoorbrekende 
opleidingen, leven lang leren voor oudere werknemers, gelijke participatie migranten, …  
Hiervoor kan beroep gedaan op het flankerend beleid van de overheid onder de vorm van 
sectorale diversiteitmanagers. 
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De Vlaamse sociale partners engageren zich om de bestaande (m.b.t. allochtonen) en de 
nieuwe (m.b.t. arbeidsgehandicapten) engagementen die in het kader van het VESOC-
overleg over diverse doelgroepen gemaakt worden en zullen worden, te realiseren. 
Aan de sectoren wordt gevraagd om non-discriminatie als perspectief op te nemen in hun 

sectoraal beleid en afspraken, inzonderheid door non discriminatieclausules op te nemen in 
het arbeidsreglement (cf. VESOC actieplan arbeidsgehandicapten). 

 
De diverse organisaties van sociale partners sloten samenwerkingsprotocollen af 
met de Minister van Werkgelegenheid en Toerisme voor samenwerking op het vlak 
van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. 
 
Door de organisaties van werknemersvertegenwoordiging werden acties ontwikkeld 
inzake vorming van werknemers(afgevaardigden) m.b.t. intercultureel management 
en diversiteit. 
Het ACV organiseerde 9 vormingsdagen voor militanten uit bedrijven met een 
actieplan en uit bedrijven die zich aangesloten hebben bij het werknemerscharter.  
Daartoe werd een vormingspakket ontwikkeld "Ben ik gelijk of ben ik gelijk".  Deze 
vormingsdagen zijn mede aanzet tot een structurele en duurzame werking in de 
organisaties.  De integratiewerking, de werking gericht op allochtonen, werd volledig 
georiënteerd op de arbeidsmarktpositie van allochtonen en op hun discriminatie op 
de arbeidsmarkt.  Tot slot startte de afdeling Kempen een vormingsreeks voor 
militanten "diversiteitbeleid in ondernemingen". 
Het Vlaams ABVV organiseerde 2 vormingsavonden en 5 ontmoetingsdagen.  
Daarbij werden afgevaardigden en militanten samengebracht om informatie en 
instrumenten aan te reiken, ervaringen uit te wisselen en netwerken op te bouwen.  
Deze momenten waren een eerste aanzet, met het oog op nieuwe en meer gerichte 
acties in sectoren en bedrijven.  Ondertussen werden in alle gewesten medewerkers 
aangeduid en structuren opgezet om deze werking te blijven ondersteunen.  Een 
specifieke module werd opgenomen in de basisvorming voor militanten opgenomen.  
Heel deze werking wordt permanent opgevolgd door een commissie van 
secretarissen. 
Via de vormingsdienst van de ACLVB werden in 2001 twaalf lessen binnen de 
gedecentraliseerde syndicale vorming van onze militanten gegeven onder het thema 
"multiculturele communicatie in bedrijven".  Deze lessencyclus zal zijn vervolg 
kennen in 2002. 
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Vorming van managers en personeelsverantwoordelijken en antidiscriminatie 
training voor intermediairen zal worden georganiseerd in de uitzendsector. 
Het VEV organiseerde een persconferentie en verschillende seminaries naar 
aanleiding van de brochure “Diversiteit op de bedrijfsagenda; tips van en voor 
ondernemers”, terwijl UNIZO de conferentie ‘Vreemd gaan’ organiseerde.  
Verschillende artikels werden gepubliceerd over deze onderwerpen. 
De Boerenbond heeft voornamelijk sectorale acties via de 0,10% van de loonmassa, 
die specifiek werd voorbehouden voor acties voor allochtonen en personen met een 
handicap.  In een aantal ondernemingen werden pilootprojecten opgestart i.v.m. het 
omgaan met niet-Belgen op de werkvloer.  Er werden eveneens taalcursussen 
georganiseerd voor Nederlandsonkundige werknemers. 
 
De acties via de STC’s komen stilaan op topsnelheid : er werden 170 Positieve 
actieplannen van bedrijven ingediend in 2001. 
 
In het kader van de sectorconvenanten wordt de ondertekening van een non-
discriminatiecode aangemoedigd.  Verscheidene sectoren hebben al aangegeven 
bereid te zijn een dergelijke code te willen ondertekenen.  Twee sectorale 
initiatieven gingen reeds van start met een diversiteitbeleid: in de Social Profit werd 
het Steunpunt Diversiteit opgericht en in de sector van het goederenvervoer is een 
diversiteitmanager actief. 
Het steunpunt Diversiteit wil enerzijds werkgevers sensibiliseren en ondersteunen 
bij het voeren van een kleurrijk dienstverlenings- en personeelsbeleid  en anderzijds 
allochtonen toeleiden naar de arbeidsmarkt en naar de opleidingen van de social 
profit. 
Onder ruime belangstelling werd een studiedag "interculturele diversiteit in de social 
profit: hoe pak je het aan ?” georganiseerd door het Steunpunt Diversiteit, met als 
onderwerp het aanbieden van good practice en mogelijke werkinstrumenten.  

 
 

1.2 Pijler 2: bevorderen van ondernemersschap en scheppen van banen 
 
Richtsnoer 12: belastinghervorming voor werkgelegenheid en opleiding 
 
De Vlaamse sociale partners vragen verder overleg voor de geleidelijke en stapsgewijze 
overgang naar een eenvoudig systeem van vraagfinanciering onder de vorm van 
opleidingscheques en m.b.t. het “opleidingsfonds”. 
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In het VESOC-overleg werden de modaliteiten van de opleidingscheques besproken 
en de realisatie ervan werd vooropgesteld in 2002.  De sociale partners betreuren 
dat de samenwerking met de sectoren voor het tweede luik werd uitgesteld tot 2003. 
 
 

1.3 Pijler 3: aanpassingsvermogen van de ondernemingen en van werknemers 
 
Richtsnoer 13: modernisering van de arbeidsorganisatie 
 
De Vlaamse sociale partners zullen m.b.t. de invulling van het begrip werkbaarheidsgraad en 
een mogelijk meetinstrument verder onderzoek doen.  De sociale partners willen zich verder 
inzetten om op termijn te komen tot een globale verkenning van de situatie in Vlaanderen. 

 
Er werd een VIONA-onderzoek opgestart aangaande het bepalen en definiëren van 
de werkbaarheidsgraad.  Dit onderzoek wordt opgeleverd eind juni 2002. 
 
Onderzoek naar hoe ondernemingen hun (arbeids)organisatie moderniseren is de 
kernopdracht van STV-Innovatie & Arbeid.  In die zin dragen alle projecten bij tot 
een beter inzicht in de organisatie-innovatiemechanismen.  In 2001 liepen volgende 
projecten: 
 - innovatie-screening Vlaamse economie (zie verder); 
 - innovatie-screening sector Zakelijke Dienstverlening; 
 - werkdruk en arbeidsorganisatie in de Confectie-industrie; 
 - competentiemanagement in de industrie; 
 - klantgerichte organisatie in de sector van de voedingsdistributie; 
 - impact van ICT op kantoorarbeid. 
 
Bijzondere aandacht verdient het project ‘Innovatie-screening in de Vlaamse 
economie’.  In 1998 voerde STV-Innovatie & Arbeid voor de eerste keer deze 
screening uit (toen beperkt tot industriële sectoren).  Bij een representatief staal van 
ondernemingen wordt gepeild naar de mate waarin nieuwe organisatie- en 
managementconcepten effectief worden geïmplementeerd.  In 2001 werd de 
onderzoekspopulatie uitgebreid met de dienstensectoren. 
 
De Vlaamse sociale partners verwijzen naar het IPA 2001-2002 terzake en roepen de 
sectoren op om het Vlaamse beleid inzake aanmoedigingspremies op te nemen in de CAO-
besprekingen. 
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De sectoren hebben massaal ingetekend bij de CAO-onderhandelingen : 52 sectoren 
hebben ingetekend op de verschillende premies. 
 
 
Richtsnoer 15: ondersteuning van het aanpassingsvermogen via leven lang 

leren 
 
De Vlaamse sociale partners ondersteunen het IPA inzake het verder optrekken van de 

opleidingsinspanningen tot 1,6% in 2002. 

 
 
Cijfers i.v.m. Leven Lang Leren 
Er zijn enkel cijfers beschikbaar voor België.  De NBB heeft in haar novembernummer van 
het economisch tijdschrift eerste voorlopige cijfers over 2000 gepubliceerd.  Deze zijn 
traditiegetrouw gebaseerd op een constant staal van Belgische ondernemingen die eind 

augustus reeds een jaarrekening en sociale balans hadden neergelegd en die hun boekjaar 
op 31 december afsluiten.  Voor 2000 gaat het over een voorlopige raming wat meestal een 
lichte overschatting inhoudt. 
Daaruit komen de volgende cijfers: 
1998 - 1999 - 2000 
 1,2 % 1,3 % 1,4% 

 
De resultaten van de tweede CVTS-enquête over de cijfers in 1999 blijken de volgende :   
1,6 % tegenover 1,4 % in 1993. 

 
In de doelstelling voor de 21° eeuw (cf. het Pact van Vilvoorde) werd een ander 
streefcijfer vooropgesteld: minstens 10 % van inwoners tussen 25 en 65 neemt deel 
aan permanente vorming.  Het huidige cijfer is 6,9 %. 
 
In 2001 trokken verscheidene sectoren in hun CAO’s hun inspanningen voor 
vorming op.  Een overzicht per sector van de NAR wordt als bijlage bij dit document 
gevoegd. 
 
Een samenvatting van de nieuwe initiatieven:  
- het optrekken van de bijdragen aan het sectorale sociale fonds voor de 

financiering van de voortdurende opleiding (een bijkomende bijdrage van 0,10 % 
tot in bepaalde gevallen zelfs 1,6 % van de brutoloonmassa); 

- een jaarlijkse vormingspremie voor de werknemer (al dan niet verhoogd volgens 
anciënniteit); 
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- een opleidingspasje voor de werknemer, waarop de gevolgde opleidingen 
worden vermeld; 

- bijkomende vorming binnen de werkuren; 
- toekenning van een aantal vormingsdagen per jaar;  
- opstellen van een vormingsplan of bedrijfsopleidingsplannen 
- e.a. 
 
De SERV zal verder zijn rol opnemen als regisseur van het ESF 3 zwaartepunt 4.  De eerste 

oproep naar bedrijven, sectoren e.a. zal zo snel mogelijk plaatsvinden. 
De sectoren worden verder opgeroepen om het belang van loopbaanadvisering te erkennen 
en te onderzoeken of, en desgevallend welke rol zij daarbij kunnen spelen.  Er dient 
onderzocht hoe de loopbaanadvisering, en meer algemeen het stimuleringsbeleid naar 
werknemers, vorm kan krijgen. 

 
In 2000 werd de SERV mederegisseur van ESF3 zwaartepunt 4.  In 2001 werd de 
eerste ronde van ESF en Hefboom afgerond.  Na een geslaagde inforonde 
doorheen Vlaanderen met meer dan 800 deelnemers, was er sprake van een 
overrompeling van projecten.  Uiteindelijk werd na een lange selectieprocedure van 
570 ingediende projecten een 150-tal projecten weerhouden.  In het voorjaar van 
2002 zal de tweede ronde worden opgestart. 
Het merendeel van de goedgekeurde projecten betreffen algemene opleidingen in 
bedrijven of sectoren.  Veertien projecten hebben betrekking op 
loopbaanbegeleiding van specifieke doelgroepen of op het ontwikkelen van 
instrumenten om competenties te meten (maatregel 2).  De sectoren zijn momenteel 
nog erg voorzichtig op het terrein van loopbaanoriëntering.  De eerste stappen 
worden gezet door instrumenten te ontwikkelen inzake screening en 
competentiemeting (o.a. assessment).  Ook het ACV en het NVK hebben een 
project opgestart inzake loopbaanbegeleiding. 
Veertien projecten richten zich naar een flankerend beleid ten opzichte van 
opleiding: het ontwikkelen van opleidingsplannen en het ondersteunen van een 
strategisch opleidingsbeleid in het bedrijf.  Maatregel vier gericht op diversiteit en 
jobrotatie, kende minder succes; er werden 8 projecten goedgekeurd.  De oorzaak 
hiervan is divers: een aantal promotoren hebben deze maatregel verkeerd 
ingeschat, jobrotatie blijkt een zware investering van tijd te vragen, e.a. 
 
Inzake loopbaanbegeleiding nemen de sociale partners deel aan de TASK FORCE 
begeleid door de Koning Boudewijnstichting. 
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Ze volgen eveneens de ontwikkeling van de competentiecentra in de VDAB op.  
Momenteel vinden er onderhandelingen plaats tussen de VDAB en de sectoren (cf. 
Richtsnoer 1). 
 

1.4 Pijler 4: Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen 
 
Richtsnoer 18 
 
De Vlaamse sociale partners menen dat kinderopvang een essentieel onderdeel is van een 

activerend arbeidsmarktbeleid.  Er vindt momenteel structureel overleg plaats tussen het 
Dagelijks Bestuur van de SERV en Kind en Gezin. 

 
De Vlaamse sociale partners engageren zich om een gezinsvriendelijk beleid te promoten in 
de bedrijven en sectoren.  Er zal onderzocht worden op welke wijze een flankerend beleid 
naar bedrijven terzake kan ingevuld worden. 

De Vlaamse sociale partners zullen deelnemen aan het project i.v.m. de ontwikkeling van 
een auditinstrument “gezinsleven-bedrijfsleven”. 

 
De SERV neemt actief deel aan de werkgroep binnen Kind en Gezin, die 
consultancy i.v.m. kinderopvang zal aanbieden aan bedrijven en organisaties.  Een 
eerste overleg tussen de verantwoordelijken van beide instellingen heeft 
plaatsgevonden.  Verder volgt een werkgroep in de SERV de uitwerking van het 
auditinstrument op. 
 
Tot slot verwijzen we naar Richtsnoer 13, de intekening van de sectoren op het 
zorgkrediet. 
 
 

2. ENGAGEMENTEN VOOR 2002 
 
In de Europese Richtsnoeren wordt de laatste jaren meer en meer nadruk gelegd op 
horizontale doelstellingen die een invloed hebben op één of meerdere van de 18 
verticale doelstellingen.  Aan de inhoud van de verticale doelstellingen zelf, verandert 
er weinig.  Er worden voornamelijk enkele accenten bijgevoegd.  De horizontale 
doelstellingen echter bepalen een aantal nieuwe belangrijke thema’s zoals kwaliteit 
van de arbeid en Leven Lang Leren en geven aan welke partners dienen te worden 
aangesproken in het proces van opstellen van een actieplan. 
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Allereerst komen de horizontale doelstellingen aan bod, waarna de verticale 
doelstellingen worden overlopen. 
 
De Vlaamse sociale partners verwijzen in eerste instantie naar de engagementen die 
werden opgenomen in het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord van januari 2001, het 
Interprofessioneel Akkoord van 2001 en de sectorale CAO’s.  De nadruk ligt op het 
uitvoeren van deze engagementen, maar toch willen de sociale partners een aantal 
nieuwe accenten leggen voor de komende maanden. 
 
In 2002 zal het begeleiden van de netwerken van sectorconsulenten in het kader van 
de afgesloten convenanten met de regering een meer centrale plaats krijgen in de 
SERV-werking.  De bestaande netwerken worden bijgestuurd en een nieuw netwerk 
inzake  kansengroepen en diversiteit wordt opgestart. 
 
 

2.1 Horizontale doelstellingen 
 
Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid 
 
De sociale partners wensen de link te leggen tussen de Europese indicatoren 
inzake kwaliteit van de arbeid en de Vlaamse werkbaarheidsgraad.  Ze herinneren 
hierbij aan de afspraken van het Pact van Vilvoorde in het kader van Kleurrijk 
Vlaanderen.  In de eerste helft van 2002 zal de studie voor het bepalen van de 
werkbaarheidsgraad worden opgeleverd.  De studie vindt plaats in het kader van 
VIONA en STV-Innovatie & Arbeid heeft hieraan zijn medewerking toegezegd.  Een 
nulmeting voor Vlaanderen is een volgende stap.  De Vlaamse sociale partners 
vragen om afspraken te maken voor een verdere procedure en opvolging. 
 
Levenslang leren 
 
De sociale partners herhalen hun vraag om het actieplan Leven Lang Leren om te 
vormen tot een VESOC-actieplan en te integreren in het Vlaams actieplan voor de 
Europese richtsnoeren. 
 
Partnerschap met de sociale partners 
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De Vlaamse sociale partners wensen een sterkere betrokkenheid in het lokaal 
werkgelegenheidsbeleid (werkgelegenheidsfora) en de regionale en stedelijke 
Europese acties (ESF-doelstelling 2, Urban, Interreg, …). 
 
De regionale dimensie 
 
Voor de sociale partners moet ook het lokale werkgelegenheidsbeleid geënt worden 
op de Europese richtsnoeren.  Zij menen dat er streefcijfers en indicatoren moeten 
worden ontwikkeld, in het bijzonder voor beleidsterreinen waarover de lokale 
besturen over een verregaande bevoegdheid beschikken. 
 
Het ontwikkelen van indicatoren en benchmarks 
 
De Vlaamse sociale partners stellen voor om de targets die werden 
overeengekomen in de Vlaamse Conferentie (cf. het Pact van Vilvoorde in 2001) en 
het Werkend Trefpunt op te nemen en te integreren als doelstellingen in het kader 
van de Europese richtsnoeren.  Ze engageren zich eveneens in de technische 
werkgroep waar de indicatoren terzake zullen worden ontwikkeld. 
 
 

2.2 Verticale doelstellingen 
 
Richtsnoer 2: een werkgelegenheidsvriendelijkere benadering wat betreft 

uitkerings-, belasting- en opleidingsstelsels 
 
De Vlaamse sociale partners stellen opnieuw de vraag naar een geïntegreerd 
Vlaams actieplan inzake werkloosheidsvallen.  Daarbij dient het stelsel van 
tewerkstellingsmaatregelen te worden vereenvoudigd.  De sociale partners willen in 
het VESOC-overleg de administratieve vereenvoudiging aanpakken. 
 
Richtsnoer 3: actief ouder worden 
 
De Vlaamse sociale partners herhalen hun vraag naar een globaal Vlaams actieplan 
ouderen naar aanleiding van het VESOC-actieplan ouderen (VESOC-WG/D-01/42).  
Na het federale actieplan is er nood aan een Vlaams actieplan dat "getuigt van een 
algemene visie over de problematiek" i.p.v. gefractioneerde acties, met inbegrip van 
een plan op welke manieren werkgevers en werknemers gesensibiliseerd kunnen 
worden en een globaal actieplan VDAB. 
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Verder blijft er onderzoek binnen de SERV gebeuren over de eindeloopbaan- 
problematiek in de Social Profit sector.  In STV-Innovatie en Arbeid zal in 2002 de 
eindeloopbaan problematiek in de private profitsector onderzocht worden : in welke 
mate kan het fenomeen van de verouderende beroepsbevolking genuanceerd 
worden naargelang een aantal objectieve criteria (sector, grootte onderneming, 
enz).  In de mate van het mogelijke zullen een aantal gevalstudies uitgevoerd 
worden in bedrijven met een sterk afwijkende leeftijdspiramide, om knelpunten en 
kansen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid op te sporen. 
Het onderzoek over het eindeloopbaanbeleid in de social profit zal worden afgerond.  
In de deelsectoren van de ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen en diensten voor 
Thuiszorg wordt aan de hand van enkele gevalstudies nagegaan hoe de 
organisaties anticiperen op de recente maatregelen van arbeidsduurverkorting, 
loopbaanonderbreking met premies, het tijdskrediet en de vermindering van 
arbeidsprestaties voor 50-plussers. 
 
Aanvullend bij deze piste start STV-Innovatie en Arbeid in 2002 eveneens een 
onderzoek naar de eindeloopbaan problematiek in de privésector. 
 
Richtsnoer 4 en 5: ontwikkeling van nieuwe vaardigheden voor de nieuwe 

arbeidsmarkt in het kader van Leven Lang Leren 

 
De sociale partners pleiten ervoor om een geïntegreerd VESOC-actieplan Leven 
Lang Leren op te stellen.  Verder zullen de sociale partners binnen de VDAB het 
stimuleringsbeleid herbekijken. 
 
De sociale partners zullen de stelsels van alternerend leren aan een onderzoek 
onderwerpen en aanbevelingen formuleren om een antwoord te bieden aan een 
aantal knelpunten op het terrein.  Zij roepen de sectoren verder op om hun 
inspanningen in het kader van de sectorconvenants verder te zetten, zich in het 
kader van de sectorconvenants om meer arbeids- en leercontracten voor deeltijds 
leerplichtigen en meer en kwalitatief goede stageplaatsen te realiseren. 
 
De sociale partners willen een aantal nieuwe stappen inzake EVC en 
loopbaanbegeleiding.  Het beleidskader van EVC dient op VESOC te worden 
voorgelegd waarna de projecten die prioritair moeten opstarten, afgebakend kunnen 
worden.  De sociale partners engageren zich om zelf voorstellen terzake te 
formuleren, in functie van meer duidelijkheid over de verdere procedure. 
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Het project modularisering (cf. samenwerkingsakkoord met VDAB/VIZO) moet 
worden uitgebreid naar andere actoren, inclusief de sectoren. 
 
Binnen de SERV zullen de netwerk van de sectorconsulenten levenslang leren en 
deeltijds leerplichtigen georiënteerd worden op de nieuwe convenanten met de 
Vlaamse regering. 
 
Richtsnoer 6: actieve maatregelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te 

stemmen en bestrijding knelpunten op de arbeidsmarkt 

 
In 2002 wordt het samenwerkingsverband van de SERV met sectoren om 
beroepenstructuren en profielen te maken nog verder uitgebreid.  De SERV 
engageerde zich dus tot het versneld uitwerken van beroepenstructuren en profielen 
en de informatiebank. 
Het onderzoek over de SERV-methodiek met het oogmerk die te evalueren en te 
verfijnen, wordt uitbesteed. 
De SERV zal tevens de samenwerking continueren met de VDAB rond de CO.BR.A.  
 
De SERV zal in zijn tweejaarlijkse sociaal-economische rapportering een grondige 
analyse maken van de arbeidsmarktknelpunten.  Verder zal de SERV in het voorjaar 
van 2002 een nieuwe rondetafel organiseren met de sectoren over good practices 
aangaande sectorale analyses over de knelpunten op de arbeidsmarkt.  Recent 
onderzoek zal aan bod komen. 
 
De sociale partners hebben een nieuwe oproep gedaan naar de sectoren om in 
2002 een convenant af te sluiten met de Vlaamse regering. 
De SERV zal vanaf 2002 de regie van de sectorconsulenten op zich nemen.  Er zal 
jaarlijks een programma worden opgesteld en er zal tweemaandelijks worden 
vergaderd. 
 
Inzake mobiliteit engageert UNIZO zich om bedrijfsvervoerplannen voor een 
collectief van KMO's te promoten, aangezien het voor individuele KMO's meestal 
onmogelijk is om als volwaardige gesprekspartner van openbare 
vervoersmaatschappijen te fungeren.  I.s.m. met de mobiliteitscel van Oost-
Vlaanderen) zal in Temse een pilootproject worden uitgewerkt voor de opmaak van 
een bedrijfsvervoerplan voor een collectief van KMO's.  Dit pilootproject zal in 2002 
worden uitgewerkt in samenwerking met de LIJN, de stad Temse en de KMO's op 
de lokale bedrijfsterreinen. 
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In samenwerking met de regio Brugge, wordt voor twee Brugse industrieterreinen 
een bevraging van KMO-bedrijfsleiders georganiseerd waarin gepeild wordt naar 
hun bereidheid om collectieve bedrijfsvervoerplannen uit te werken.  Er werd reeds 
een eerste contact gelegd met de vzw Traject voor de uitwerking van deze 
collectieve bedrijfsvervoerplannen. 
 
Het VEV engageert zich om het betreffende lokaal initiatief inzake mobiliteit verder 
van de grond te krijgen.  Daarover bestaat in de loop van maart meer duidelijkheid.  
Als dit project niet definitief doorgaat, zal een geïntensiveerde sensibilisering 
worden opgezet naar het bedrijfsleven, mogelijks door middel van een brochure. 
 
Op de agenda van het ACV voor 2002 staan een syndicale checklist - 
inventarisering van bedrijfsvervoerplannen - binnen de eigen deelorganisaties en 
een vormingsmodule 'mobiliteit' voor leden ondernemingsraad en comité preventie 
en bescherming op het werk. 
De nieuwe initiatieven die het Vlaams ABVV plant voor 2002 inzake 
bedrijfsvervoerplannen zijn de volgende: een actualisering van de bestaande 
handleiding voor militanten en het promoten ervan, het ontwikkelen van een 
vormingsscenario bestemd voor vormingsmedewerkers en bedrijfsanimatoren, het 
ondersteunen van vakbondssecretarissen en militanten bij het uitwerken van een 
vervoersplan op de bedrijfsvloer. 
 
Vanuit het Pact van Vilvoorde, meer bepaald doelstelling 19 en 20 inzake mobiliteit, 
zal de ACLVB studiewerk leveren die zal uitmonden in een bruikbare brochure voor 
de militant. 
 
De modellen en concepten inzake jobrotatie en jobsplitsing zullen via het netwerk 
diversiteit en kansengroepen verder worden gepromoot. 
In het sectoraal actieplan van de Social Profit voor verschillende sectoren (socio-
culturele sector, rusthuizen, thuisverpleging) wordt een project inzake jobrotatie 
voorzien. 
 
Richtsnoer 7: bestrijding van discriminatie en bevordering van sociale 

integratie door middel van toegang tot werk 

 
De sociale partners willen in VESOC komen tot een globaal operationeel actieplan 
arbeidsgehandicapten, in voorbereiding op het Europees jaar van de gehandicapten 
in 2003. 
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Verder zullen de sociale partners een evaluatie maken van de etnische registratie.  
De sociale partners roepen de sectoren ook op om in het kader van de 
sectorconvenants een anti-discriminatieclausule te onderschrijven. 
 
De sociale partners wensen mee te werken aan de Ronde Tafel inzake NT2 en 
bereiden een aanbeveling over het thema voor.  Ze willen zich mee inspannen om 
te komen tot een toereikend aanbod Nederlands Tweede taal, zowel voor 
nieuwkomers als voor vroegere migranten. 
 
Tenslotte willen de sociale partners via het op te richten netwerk diversiteit en 
kansengroepen een sectorale aanpak vaan diversiteit ondersteunen en helpen 
ontwikkelen. 
 
Richtsnoer 12: belastinghervormingen voor werkgelegenheid en opleiding 
 
De sociale partners van de SERV hebben zich voorgenomen om een globale visie 
te ontwikkelen over fiscaliteit in Vlaanderen (Advies inzake registratierechten, 2001). 
 
Richtsnoer 13 en 14: modernisering van de arbeidsorganisatie 
 
De resultaten van het project ‘Innovatie-screening in de Vlaamse economie’ zullen 
in 2002 bekend gemaakt worden.  Er wordt gepeild naar de mate waarin nieuwe 
organisatie- en managementconcepten effectief worden geïmplementeerd.  
 
Richtsnoer 15: ondersteuning van het aanpassingsvermogen als onderdeel 

van levenslang leren 
 
De SERV neemt verder zijn rol op als mederegisseur van Zwaartepunt 4.  Naar 
aanleiding van de tweede oproep zal opnieuw een campagne naar de sectoren en 
de bedrijven plaatsvinden. 
 
Inzake loopbaanoriëntering wensen de sociale partners dat de TASK FORCE zo 
snel mogelijk tot beleidsvoorstellen komt.  Een deontologische code is hierbij een 
prioritair thema.  De projecten opgestart in 2001 via ESF en Hefboom dienen zo 
snel mogelijk betrokken te worden in het beleidsproces. 
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Naar aanleiding van de lancering van de opleidingscheques engageren de sociale 
partners zich om het stelsel te promoten in bedrijven.  Ze roepen de sectoren op om 
mee te werken met de tweede fase, waarin sectorale fondsen een grotere rol 
kunnen opnemen. 
 
Richtsnoer 16: gendermainstreaming 
 
De Vlaamse sociale partners herinneren aan de vraag naar permanente monitoring 
inzake van gelijke kansen (Aanbeveling inzake het Vlaamse actieplan in uitvoering 
van de Europese Richtsnoeren 2000). 
 
Richtsnoer 18: combinatie arbeid en zorg 
 
In 2002 start een onderzoeksproject in STV op over volcontinu ploegenstelsels in de 
industrie: één van de aspecten die mee zal onderzocht worden is hoe deze stelsels 
beter kunnen aansluiten op de gezinssituatie van de betrokken werknemers en hoe 
problemen van ploegenarbeid voor de combinatie arbeid en gezin in kaart kunnen 
worden gebracht. 
 
Er zal verder overleg plaatsvinden tussen het Dagelijks Bestuur van de SERV en 
Kind en Gezin over het waardenkader i.v.m. consultancy en i.v.m. een campagne 
naar bedrijven. 
 
Het auditinstrument “gezinsleven–bedrijfsleven” zal getoetst worden op zijn 
toepasbaarheid naar de concrete realiteit van het bedrijfsleven. 
Sedert 4/2001 verstuurt de ACLVB een driemaandelijkse nieuwsbrief “gelijke 
kansen" aan haar leden.  "Naar een betere combinatie gezins-en bedrijfsleven" 
(Family & Business Audit).  Het  is een terugkerend item dat verder ontwikkeld en 
uitgewerkt wordt.  Dit initiatief wordt verder gezet in 2002. 


