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Durven kiezen

Sinterklaas kon er niet voor zorgen en onder 
de kerstboom wordt het ook niet verwacht. Het 
blijft wachten op een nieuwe federale rege-
ring! Misschien kan de eindejaarssfeer voor wat 
warmte zorgen en de geesten dichter brengen 
bij een groot akkoord. We wensen de onderhan-
delaars alvast wat rust en tijd om de batterijen 
op te laden met de hoop dat er dan in het nieuwe 
jaar resultaat wordt geboekt.

Eindejaar is bij uitstek het moment om even te-
rug te blikken op onze eigen werking. We vierden 
vijfentwintig jaar SERV met de ambitie om het 
in de toekomst nog beter te doen. We brachten 
adviezen uit die er toe doen. Die ervoor zorgen 
dat regelgeving en beleid zijn afgestemd op de 
verwachte doelstellingen en kunnen rekenen op 
sociaaleconomisch draagvlak. We stemmen onze 
werkzaamheden af op wat de sociale partners én 
het beleid belangrijk vinden. We deden inspan-
ningen om onze processen en werkzaamheden 
efficiënter en doelgerichter te maken. De ambitie 
van de sociale partners in de SERV bestaat er in 
om het in 2011 nog beter te doen. Verder werken 
aan een slagvaardig overleg. Durven kiezen om 
in moeilijke dossiers in consensus het verschil te 
maken en bakens te blijven verzetten! 

Als voorbeeld verwijs ik graag naar het dos-
sier van de hernieuwbare energie (zie artikel). 
We brachten een gesmaakt advies uit dat veel 
stof doet opwaaien. Het standpunt van de SERV 
werd niet overal op applaus ontvangen maar de 
visie en de argumentatie zijn sterk en er wordt  
heldere taal gesproken. In 2011 publiceert de SERV 
een uitgebreide en diepgravende studie rond  
hernieuwbare energie dat voer voor debat zal 
aanleveren voor een energiebeleid voor de  
toekomst.

Veel ambitie, veel succes, veel vreugde en trots 
bij die dingen die u genegen zijn; het zijn maar 
enkele zaken die ik u allen toewens voor het 
nieuwe jaar,

Pieter Kerremans
Administrateur-generaal
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Op het Algemeen 
Vlaams Congres, 
dat plaatsvond te 
Brussel in decem-
ber 1949, werd 
door Limburgs 
volksvertegen-
woordiger Alfred 
Bertrand (CVP) 
voor het eerst de 
idee tot oprichting 
van een Vlaamse 
economische raad 
geopperd.

25 jaar SERV
De pioniersjaren

Ophelia Ongena, onderzoekster aan de UGent, bestudeerde de voorbije drie jaar in 
opdracht van de SERV het verleden van het Vlaams sociaal overleg. Eind september 
2010 verscheen het resultaat van haar wetenschappelijk onderzoek in het boek “Een 
geschiedenis van het sociaal-economisch overleg in Vlaanderen (1945-2010). 25 jaar 
SERV”. De SERV brengt dit boek samen met Academia Press uit naar aanleiding van 
de vijfentwintigste verjaardag van de SERV. Sinds begin oktober is het boek te koop 
in de boekhandel. In het vorige SERVbericht brachten we de geschiedenis van de 
SERV in een notendop. Deze keer dompelen we ons onder in de pioniersjaren van de 
SERV, de jaren vijftig van de twintigste eeuw als bakermat van het Vlaams sociaal-
economisch overleg.

Algemeen Vlaams Congres 
(1949)

“Van Waalse zijde wordt er getracht 
om van Vlaanderen, zowel wat de 
haven van Antwerpen betreft, als 
wat de economische ontwikkelings-
mogelijkheden van Limburg aan-
gaat, een hinterland te maken van 

het Waalse indus-
trieel apparaat. 
Wij moeten dus 
kost wat kost van 
Vlaamse zijde ko-
men tot een prak-
tische verdediging 
van onze econo-
mische belangen.” 

Met deze woorden uitte de Lim-
burgse volksvertegenwoordiger 
Alfred Bertrand (CVP) op het Alge-
meen Vlaams Congres in 1949 voor 
het eerst de idee tot oprichting van 
een gemengde (met werkgevers- en 
werknemersorganisaties) Vlaamse 
Economische Raad. Hij verwees 
hierbij naar de bestaande Waalse 
Economische Raad (Conseil Econo-
mique Wallon, CEW), die als druk-

kingsgroep de Waalse economische belangen bij de 
regering verdedigde en dit, volgens Bertrand “(…) op 
een ogenblik dat er in Wallonië, economisch gezien, 
nog bijna geen crisis heerst, terwijl we in Vlaanderen 
staan met een zware en drukkende werkloosheid”.

Algemeen Comité ter  
‘Bevordering van het Bedrijfsleven’ (1951)

Het steentje dat door Bertrand werd opgeworpen, werd 
onmiddellijk opgevangen door het VEV, niet in het minst 

Wij moeten dus kost wat 
kost van Vlaamse zijde 
komen tot een praktische 
verdediging van onze  
economische belangen 

SERV 25 JAAR SERV



uit vrees voor het voortbestaan en de legitimiteit van 
het VEV in zijn statutair bepaalde vorm, namelijk een  
algemeen Vlaams economisch en dus ‘gemengd’ orgaan 
van werkgevers en werknemers. In de praktijk groeide 
het VEV immers uit tot een louter patronale organisa-
tie. Daarnaast waren op het nationale niveau de sociaal-
economische overlegstructuren min of meer uitgewerkt 
en had het VEV op verschillende niveaus, al dan niet via 
het VBN, een vertegenwoordiging weten uit de brand te 
slepen en dus zijn positie in het vernieuwde sociaaleco-
nomische overleglandschap weten te versterken. Nu zijn 
positie in Vlaanderen werd bedreigd door een groeiende 
vraag naar een gemengde Vlaamse economische raad, 
besloot het bestuurscomité van het VEV in januari 1950 
zelf initiatief te nemen tot oprichting van een dergelijk 
organisme. Het punt verscheen op de agenda van de ver-
gadering van het Bestendig Comité van 16 januari 1950. 

Op 27 februari 1951 werden de statuten van het Alge-
meen Comité ter Bevordering van het Bedrijfsleven 
goedgekeurd. De eerste bijeenkomst van het Inrich-
tend Comité vond plaats op 23 oktober 1950, in Brus-
sel. Daarna bleef het stil rond het Algemeen Comité ter 
Bevordering van het Bedrijfsleven. Het Comité was dan 
wel statutair verankerd in de schoot van het VEV, in de 
praktijk draaide het op niets uit. Dus, een ingeslagen 
weg naar een Vlaamse economische raad, die uiteindelijk 
dood liep.

Leo Charels neemt initiatief (1952)

Pas in 1952 werd het eerste Vlaams gemengd econo-
misch orgaan een feit, met de plechtige installatie van 
de Economische Raad voor Vlaanderen op 17 december. 
Het was het eindpunt van een hele reeks vergaderingen 
ten huize van de Vlaamsgezinde econoom Leo Charels. 
Daar gaven op 14 februari 1952 enkele topfiguren van 
werkgevers- en vakbondszijde de aanzet voor een insti-
tutionalisering van het Vlaams sociaaleconomisch over-
leg. In dit gebouw werden de krijtlijnen uitgezet voor de 
oprichting van de Economische Raad voor Vlaanderen 
(ERV), de eerste rechtsvoorganger van de Sociaal- 
Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

Al in juni 1951, net toen de besprekingen binnen het 
VEV over de noodzaak van een gemengd Vlaams eco-
nomisch orgaan stilvielen, schreef Leo Charels een 
pleidooi “Voor de oprichting van een Vlaamse Economi-
sche Raad”, toen afgekort als VER. Charels was ervan 
overtuigd dat een Vlaamse Economische Raad een be-
langrijke functie zou vervullen bij de ontwikkeling van 
een ‘Vlaamse economische ruimte’. Een begrip dat kort 

Wie was 
Leo Charels?

 Leo Charels, grondlegger  
 van de ERV

 ° 1908

 Doctor in de Toegepaste  
 Economische Wetenschappen (KUL)

 Licentiaat handels-, financiële en consulaire  
 wetenschappen (KUL)

 Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen 
  (KUL)

 Geaggregeerde HSO

 Loopbaan:

 1933-1937: ABB 

 1937-1942: diensthoofd CCI

  1943-1946: Ministerie van Economische Zaken

 1946-1947: Directeur Maatschappij voor in- en 
 uitvoer 

 1948-1973: ASLK

 1963-1967: Directeur administratieve en  
 economische hogeschool Brussel 

 1966-1968: Kabinetschef Minister voor 
 Streekeconomie + bijkomende functies en  
 mandaten

 

12.tif

42.tif
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na WO II niet meer was dan een droombeeld van enkele 
door Lodewijk de Raet geïnspireerde Vlaamse industrië-
len, maar dat in de loop van de jaren ’50 concrete vor-
men zou aannemen. Het creëren van die Vlaamse eco-
nomische ruimte was de voornaamste drijfveer voor de 
groep die op 14 februari 1952 voor de eerste keer rond 
de tafel ging zitten met plannen voor de oprichting van 
een economische raad voor Vlaanderen.

Een van hen, Henri Fayat, toenmalig socialistisch volks-
vertegenwoordiger, schreef in zijn biografie volgende 
passage: “Op initiatief van Leo Charels, toen directeur 

bij de Alge-
mene Spaar- 
en Lijfrente-
kas, werden 
vanaf 14 fe-
bruari 1952 
te zijnen 

huize, Lambermontlaan 414 in Brussel, vergaderingen 
gehouden die leidden tot de oprichting van de Econo-
mische Raad voor Vlaanderen. Wij waren met veertien 
mensen op die eerste bijeenkomst: L. Charels, A. Cool, 
J. Eerdekens, O. Engels, H. Fayat, R. Hulpiau, A. Maer-
tens, L. Major, M. Naessens, J. Onghena, A. Van Acker, 
J. van de Perre, L. van Helshoecht en L. van Wijmersch. 
De bedoeling was een echt representatieve vereniging 
te vormen, boven alle politiek, zelfs boven de ‘Vlaamse 
kwestie’ (tekstueel in de notulen) om de economische en 
sociale ontwikkeling en welvaart van de Vlaamse gewes-
ten en van de Vlamingen te bevorderen (…)”. Volgens 
Fayat wilden de oprichters van de ERV zich distantiëren 
van elk politiek engagement 
en moest de ERV zich verhef-
fen boven de ‘Vlaamse kwes-
tie’ die sinds de oproer rond 
de repressie en de Konings-
kwestie het maatschappelijk 
en politiek leven grondig be-
heerste. 

August Cool (links) en Louis  
Major (rechts) waren als  

voorzitters van respectievelijk 
het ACV en het ABVV aanwezig 

op de bijeenkomsten bij Leo  
Charels waar de krijtlijnen voor 

de ERV werden uitgetekend. 

In de eerste jaargang van ‘Economica-Documentatie’ (1951) 
publiceerde Leo Charels zijn pleidooi voor de oprichting van 
een Vlaamse economische raad.

12.tif

Het creëren van die Vlaamse 
economische ruimte was  
de voornaamste drijfveer 



Preventief bedrijfsbeleid
 Nuttig maar geen wondermiddel

Preventief bedrijfsbeleid? Ooit van gehoord? In dit artikel maken we je wegwijs.  
Zowel Vlaanderen als het federaal beleidsniveau hebben een beleid ontwikkeld om 
ondernemingen in moeilijkheden versterkt uit een detectie- en begeleidingsproces 
te laten komen.
We stellen het Vlaamse beleid en de rol van de SERV hierin voor en laten de heer 
Guido De Croock, voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde, 
aan het woord om zijn beleid binnen de ‘Wet Continuïteit Ondernemingen’ toe te 
lichten. Hij is al jaren voortrekker van een positieve en dynamische benadering van 
ondernemingen in moeilijkheden.

SERV PREVENTIEF BEDRIJFSBELEID

Sinds de jaren ’80 heeft Vlaanderen een beleid dat ondernemingen in moeilijkheden detec-
teert en begeleidt. Met het VESOC-akkoord tussen de Vlaamse Regering en de SERV van  
18 januari 2008 werd het preventief bedrijfsbeleid in Vlaanderen op een nieuwe leest geschoeid.

De prioritaire doelgroep voor het preventief bedrijfsbeleid bestaat uit ondernemingen met  
20 tot 100 werknemers. In de praktijk hanteert Vlaanderen volgend stappenplan:

Preventief bedrijfsbeleid in Vlaanderen

 Sensibiliseren
 Het Agentschap Ondernemen maakt   
 ondernemers bewust van het belang van  
 de financiële gezondheid van hun  
 onderneming.

 Diagnose
 Die kan gebeuren door de onderneming  
 zelf of het Agentschap Ondernemen na  
 een signaal van de werknemersvertegen- 
 woordiging of op advies van het Comité  
 voor Preventief Bedrijfsbeleid. De diagnose  
 omvat een financieel en een operationeel  
 luik. De financiële scan gaat uit van de  
 verhouding tussen het eigen vermogen en  
 het volledige bedrijfskapitaal.  
 Een verhouding kleiner dan 50% krijgt  
 code rood en wijst op serieuze moeilijkhe- 
 den. De onderneming kan de mogelijkheden  
 benutten binnen de Wet Continuïteit  
 Ondernemingen. Een score tussen 50 en  
 100% krijgt code oranje en wijst op 
 dreigende moeilijkheden. De onderneming  

 kan een beroep doen op het vervolgtraject van het  
 preventief systeem. Een score van 100% of meer  
 krijgt code groen en veronderstelt dat de  
 onderneming gezond is.
 De operationele scan bestaat uit een grondige  
 doorlichting door het Agentschap Ondernemen via  
 een Vlericktool. Deze kan de score oranje bevestigen  
 of aangeven dat de situatie dramatischer is dan  
 gedacht. In dat geval geldt code rood en kan  
 de ondernemer een beroep doen op de Wet  
 Continuïteit Ondernemingen.

 Vervolgtraject
 Dat kan de opmaak van een doorstartplan of  
 begeleiding bij de uitvoering ervan omvatten.  
 Bij de opmaak van een doorstartplan kan de  
 onderneming zich laten adviseren met steun binnen  
 de KMO-portefeuille, tot maximum 25.000 euro.  
 De omzetting van het doorstartplan op basis van  
 een EFRO-project kan ook ondersteund worden.  
 De implementatiekosten worden vergoed door EFRO  
 (30%) en door de Vlaamse overheid (30%) tot 
 maximum 20.000 euro. 
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Gesprek met Guido De Croock  
over het federaal preventiesysteem

Hoe werkt de depistage van 
bedrijven in moeilijkheden binnen 
het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde? Kunt u enkele 
resultaten geven?

G.D.C: Sinds de wijziging van de fail-
lissementswetgeving in 1998 is het 
handelsonderzoek één van de be-
leidsprioriteiten van de rechtbank 
van koophandel in Dendermonde. 
Iedere keer dat we erin slagen een 
onderneming uit de moeilijkheden 
te halen, hebben we de maatschap-
pij een dienst bewezen.
Hoe gaan wij in Dendermonde te werk?
Cruciaal voor een efficiënte wer-
king van het preventiesysteem 
is de gegevensverzameling. Hoe 

beter en ruimer de gegevensverzameling georgani-
seerd is, hoe slagkrachtiger de rechtbank preventief 
kan optreden. Sinds 1998 houden wij systematisch 
gegevens bij over ondernemingen. Dit zijn gegevens, 
knipperlichten uit de Wet Continuïteit Ondernemingen, 
maar ook uit andere bronnen (bijv. persartikels). Wij 
werken ook samen met Graydon Belgium, dat gespeci-
aliseerd is in handelinformatie en archivering van akten 
en jaarrekeningen van vennootschappen en verenigin-
gen. Op basis van de gegevens voeren wij een selectie 
door. De Rechtbank kan onmogelijk alle ondernemingen 
waarvoor een knipperlicht is aangegaan oproepen. Het 
arrondissement Dendermonde telt ongeveer 20.000 
rechtspersonen. Op basis van de zeer ruime waaier 
aan knipperlichten die Graydon hanteert, detecteerden 
we in 2007 6.700 rechtspersonen. In 2007 hebben we 
1.698 rechtspersonen onderzocht. We geven zo snel 
mogelijk een signaal aan de ondernemingen die gered 
kunnen worden en verwijderen zo snel mogelijk onder-
nemingen die virtueel failliet zijn.

Welke criteria zijn bepalend om een onderneming in 
de fase van het onderzoek op te roepen?

G.D.C.: Wij hanteren ruime criteria, ik geef u er een aantal:

 elk beslag van 3.200

 elke pandbeslaglegging

 het verstek laten gaan bij een oproep

 dagvaarding door een bank die haar krediet heeft   
 opgezegd

 BTW, RSZ en fiscale achterstallen die samen  
 meer dan 25.000 euro bedragen

 elke vordering die aanleiding geeft tot een vonnis  
 tot betaling van meer dan 12.500 euro

 een derde, kleine veroordeling binnen een termijn  
 van 2 maanden

Wij maken onderscheid tussen sterke knipperlich-
ten (bijv. het niet neerleggen van de jaarrekening) en 
zwakke knipperlichten (bijv. het verlies van het maat-
schappelijk kapitaal met meer dan de helft). De sterke 
knipperlichten worden stelselmatig opgevolgd en toe-
gepast in functie van een oproep.
Hiermee wil de rechtbank een signaal geven aan de 
ondernemingen en een bewustmakingsproces op gang 
brengen. In de oproepingsbrief staat duidelijk welke 
voorbereidende analyse er van de onderneming wordt 
verwacht. In veel gevallen laat de kleinere onderne-
ming zich bijstaan door bijvoorbeeld een accountant 
om zich voor te bereiden. Het zet de onderneming aan 
na te denken over haar situatie en bewust op zoek te 
gaan naar de echte, vaak operationele, oorzaak van 
haar moeilijkheden. Deze cruciale eerste fase moet 
wel gevolgd worden. Een actieplan moet worden op-
gemaakt en tot slot dient een evaluatie te gebeuren.

Zijn er nog verbeteringen mogelijk aan de wijze waar-
op de kamers voor handelsonderzoek functioneren?

G.D.C.: Kamers van handelsonderzoek zijn samengesteld 
uit een beroepsrechter en twee rechters in handelszaken. 
Eén van de grote troeven van het preventief systeem zoals 
toegepast in Dendermonde, is dat de kamers van handels-
onderzoek maar bestaan uit één lekenrechter. Met gelijke 
personele middelen laat deze werkwijze een groter bereik 
toe en versnelt het beslissingsproces.
Zoals al gezegd, hechten we zeer veel belang aan de gege-
vensverzameling. Zonder efficiënte gegevensverzameling 
is het moeilijk gedegen onderzoek te leveren. Immers, vaak 
zijn de problemen van ondernemingen geen betalingspro-
blemen maar hebben ze een interne oorzaak. Het is be-
langrijk ook hierover informatie bijeen te sprokkelen. Zo is 
gebleken dat van de 400 faillissementen in 2008 in Den-
dermonde, er in 22% van de gevallen geen knipperlichten 



werden gedetecteerd en bijgevolg geen handelsonderzoek 
kon plaatsvinden.
Om het systeem te verbeteren, kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een verplichting voor bepaalde ondernemin-
gen om zelf, op basis van welomschreven knipperlichten en 
randvoorwaarden, melding hiervan te doen aan de recht-
bank van koophandel. Hierdoor kan het bewustmakingspro-
ces versnellen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
ondernemingen die geen commissaris-revisor hebben. Een 
andere piste is dat men de regeling van de commissaris- 
revisor onder bepaalde voorwaarden uitbreidt naar de 
groep van ondernemingen die er geen hebben. 

Wat en hoe kunnen de rechtbanken van koophandel 
bijdragen tot het (Vlaamse) preventief bedrijfsbeleid 
en het tijdig opsporen van bedrijven in moeilijkheden? 
Hoe gegevensuitwisseling organiseren?

G.D.C.: De kamers van handelsonderzoek kunnen de on-
derneming wijzen op het Vlaamse preventief bedrijfsbe-
leid. Moeilijker ligt het voor de overdracht van gegevens 
die de rechtbanken van koophandel inzamelen. Voor-
eerst hebben we geen structurele binding met opera-

toren die zich bezig 
houden met onder-
nemingen in moeilijk-
heden. Bovendien, en 
dit is cruciaal, vallen 
die gegevens onder 

het beroepsgeheim. Een gestructureerde gegevensuit-
wisseling met bijvoorbeeld het Agentschap Onderne-
men kan dus maar bij uitvoering van artikel 8 van de 
Wet Continuïteit Ondernemingen.

Tot slot nog een kanttekening bij het preventief 
bedrijfsbeleid?

G.D.C.: Het handelsonderzoek is een zeer nuttig instru-
ment maar dient te worden gerelativeerd. We leven in 
een vrije markteconomie, gekenmerkt door voortschrij-
dende liberalisering en globalisering. Willen onderne-
mingen overleven en groeien, dan moeten zij steeds 
inventiever en vooruitstrevender te werk gaan. Niet alle 
ondernemingen zijn daartoe in staat waardoor falingen 
zullen blijven voorkomen. Er is geen wet die daar iets aan 
verandert. 
Dat is geen oproep tot inertie, wel om binnen deze beper-
kingen via het handelsonderzoek de operationele oorzaak 
van ondernemingen in moeilijkheden aan te pakken, en 
niet te blijven steken in de symptoombehandeling. 

Het zet de onderneming 
aan na te denken over 
haar situatie 

  Recente uitbreiding  
preventief bedrijfsbeleid

De Vlaamse Regering heeft in de loop van 2010 
een voorstel geformuleerd om het Vlaamse 
preventief bedrijfsbeleid uit te breiden naar 
ondernemingen met een diagnose code rood. 
De SERV heeft hierop positief gereageerd. 

De raad wijst er wel op dat steun via de KMO-
portefeuille enkel kan volgens de strikte en 
strenge voorwaarden van de Europese richt-
snoeren voor reddings- en herstructurerings-
steun en dus mits aanmelding bij Europa.

Het bereik van de instrumenten voor preventief 
bedrijfsbeleid moet vergroten. Dit kan door ver-
trouwenspersonen (bijv. boekhouders, bankiers, 
consultants, …) en commissaris-revisoren te 
sensibiliseren om de ondernemer in te lichten. 

Het bereik van het preventief systeem zou ook 
uitgebreid kunnen worden, als de rechtbanken 
van koophandel en de kamers van handels-
onderzoek inlichtingen over schuldenaars in 
moeilijkheden doorgeven aan het Agentschap 
Ondernemen om ondernemingen in moeilijkhe-
den op te sporen en te screenen. Maar daarvoor 
ontbreekt nog de wettelijke basis.



9

  Recente uitbreiding  
preventief bedrijfsbeleid

SERV BEZOEK

Parlementsvoorzitter Peumans 
bezoekt de SERV

Voor de SERV is het Vlaams Parle-
ment een belangrijke stakeholder.  
De SERV streeft dan ook een open en 
constructieve verstandhouding met 
het Vlaams Parlement na. 
Regelmatig is de SERV te gast op 
hoorzittingen en gedachtewisselin-
gen in de commissies, SERV-adviezen 
krijgen aandacht in de commissies en 
plenaire zittingen, sinds kort worden 
wederzijdse inleefstages georgani-
seerd, enzovoort. 
De heer Peumans sprak tijdens zijn 

bezoek de wens uit om nog meer (formele en informele) 
contacten te onderhouden tussen de SERV en het par-
lement (commissievoorzitters en –secretarissen). Ook 
mag de SERV, als het aan de parlementsvoorzitter ligt, 
in de toekomst meer adviesvragen uit het Vlaams Parle-
ment verwachten. Het parlement kan immers net als de 
Vlaamse Regering de SERV om een advies verzoeken. De 
voorbije jaren gebeurde dit echter eerder zelden.
De heer Peumans verwacht als parlementsvoorzitter van 
de Vlaamse Regering ook meer openheid bij de afweging 
van de adviezen van strategische adviesraden. Welke ge-
volgen geeft de regering aan die adviezen bij de ontwer-
pen van decreet en waarom? Daartoe werden concrete 
afspraken gemaakt met de minister-president.

Tot slot kon de heer Peumans de toelichting bij het SERV-
werkprogramma erg waarderen en werd afgesproken dat 
de SERV voortaan ook aan het Vlaams Parlement zijn  
jaarlijks werkprogramma zal voorstellen. 

Op 26 november 2010 bezocht 
Vlaams parlementsvoorzitter 
Jan Peumans de SERV. Op het 
programma stonden een ge-
dachtewisseling met het voltal-
lige dagelijks bestuur van de 
SERV en een rondleiding door 
het rollende werkprogramma. 
De medewerkers van de SERV-
studiedienst en de directeur 
van de Stichting Innovatie 
& Arbeid voorzagen de heer  
Peumans van de nodige uitleg.

Nog meer contacten  
onderhouden tussen de  
SERV en het parlement 



SERV HERNIEUWBARE ENERGIE

Hernieuwbaar energiebeleid 
moet kiezen

De SERV is een overtuigd voorstan-
der van een ambitieus hernieuwbare 
energiebeleid. Een hernieuwbaar 
energiebeleid vergt een maatschap-
pelijk debat over de vraag welke her-
nieuwbare energietechnologieën en 
–toepassingen ondersteuning verdie-
nen. Dat debat moet steunen op een 
toetsing van de diverse hernieuwbare 
energietechnologieën aan duurzaam-
heidsaspecten in brede zin. Voor die 
technologieën waarvoor ondersteu-
ning gewenst wordt, moet vervolgens 
de ‘onrendabele top’ worden bepaald. 
Die onrendabele top geeft aan hoeveel 
ondersteuning nodig is om investeer-

ders een voldoende rendement te geven.
Een juiste bepaling van de onrendabele top is uiterst be-
langrijk. Als de verleende steun kleiner (groter) is dan de 
onrendabele top, wordt immers minder (meer) steun ge-
geven dan noodzakelijk is om een investering uit te lok-
ken. In het ene geval is sprake van ondersubsidiëring en 
is het beleid ineffectief. In het andere geval is sprake van 
oversubsidiëring en is het beleid inefficiënt. De berekenin-
gen moeten regelmatig gebeuren, want de onderliggende 
parameters zoals de kostprijs van de technologieën en de 
elektriciteitsprijs veranderen. Niet alleen de berekenin-
gen, maar ook de correcte vertaling in steunbedragen en 
ondersteuningstermijnen is belangrijk. Ondersteuning die 
langer aanhoudt dan voorzien in de berekeningen, is na-
melijk ook oversubsidiëring.
De SERV stelt echter vast dat de vertaling in de regelge-
ving van de door VITO berekende onrendabele top niet 
altijd correct gebeurt. Hoewel de ondersteuning dichter 
zal aanleunen bij de onrendabele top, blijft er nog over-
subsidiëring van bepaalde technologieën (met name voor 
fotovoltaïsche (PV) installaties en het Max Green project) 
terwijl andere onvoldoende steun krijgen (sommige bio-
gasinstallaties, WKK’s en kleinschalige windturbines). Er 
zou daarnaast veel meer differentiatie moeten zijn, naar 
vermogen en naar andere parameters. Wel is er nog dis-
cussie over de berekeningen door VITO. De berekeningen 
veronderstellen bovendien beleidskeuzes en bijgevolg 
transparantie en consultatie. Ook die zijn er vandaag on-
voldoende.

Afbouw minimumsteun fotovoltaïsche 
energie
 
De regering besliste om de ondersteuning van fotovolta-
ische zonne-energie (PV) versneld af te bouwen zodat die 
dichter aanleunt bij de onrendabele top. Dat is een goede 

Een nieuwe wind voor 
hernieuwbare energie

De Vlaamse Regering wil de steun voor hernieuwbare energie herzien. De SERV 
bracht hierover een lijvig advies uit, met eigen inschattingen van de impact van de 
voorgestelde wijzigingen. De voorstellen van de regering werden opgenomen in een 
amendement bij het programmadecreet. Net zoals de SERV maakte ook het Vlaams 
Parlement ondertussen bezwaar tegen deze werkwijze, waardoor de lichtjes aange-
paste voorstellen nu als een ‘gewoon’ decreet worden behandeld.
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zaak. Vandaag is er immers oversubsidiëring. Het beleid 
kost meer dan nodig. Dat is niet wenselijk. Vermijden van 
oversubsidiëring maakt net middelen vrij om de hernieuw-
bare energiedoelstellingen beter te bereiken. Hoe effici-
enter het beleid, hoe verder het hernieuwbare energiebe-
leid kan gaan. Volgens onze berekeningen gaat het voor 
de op dit moment al geïnstalleerde installaties om een 
bedrag van 157 tot 197 miljoen euro per jaar, en dit nog 
de volgende 20 jaar. Daar kan de huidige regering niets 
meer aan veranderen. Zij kan nog wel iets doen aan de 
oversubsidiëring van nieuwe installaties die vanaf nu wor-
den geplaatst. Het versnelde afbouwscenario vermindert 
de jaarlijkse oversubsidiëring van die nieuwe installaties. 
Maar ze verdwijnt niet (zie tabel).
Beleidsbeslissingen die nu worden genomen, hebben een 
grote invloed op de toekomstige kosten om de 13% groe-
nestroomdoelstelling te halen (zie figuur). Het versnelde 
afbouwscenario levert gecumuleerd een besparing op die 

tussen nu en 2020 kan oplopen tot meer dan een miljard 
euro. Als er geen extra ondersteuning voor nieuwe zonne-
energie-installaties (boven de marktprijs van de certifi-
caten) meer zou zijn, levert dat gecumuleerd een extra 
besparing op tot bijna 700 miljoen euro. Voor alle dui-
delijkheid: in beide scenario’s zullen we evenveel groene 
stroom hebben, en zullen er nog altijd investeringen in PV 
gebeuren. We kunnen dus evenveel groene stroom hebben 
voor een kleiner bedrag, of meer voor eenzelfde bedrag. 
De SERV berekende ook de implicaties voor de toekom-
stige distributienettarieven (zie tabel). Het vandaag al 
opgestelde vermogen zal vanaf 2011 elk jaar ongeveer 
250 miljoen euro kosten aan de netbeheerders, waarvan 
zij ongeveer 200 miljoen zullen doorrekenen. Maar de ta-
rieven zijn voor vier jaar vastgelegd door de CREG. Dat 
betekent dat er in of vanaf 2013 een sterke stijging van 
de distributienettarieven zal zijn. Als men niets doet, komt 
er bij die 200 miljoen jaarlijks tussen 111 en 173 miljoen bij 
tegen 2020 voor de nieuwe installaties. De beslissing van 
de regering vermindert die bijkomende impact tot 54 à 77 
miljoen euro per jaar. Als men de ondersteuning boven de 
marktprijs voor certificaten voor PV stopzet, blijft de im-
pact op de distributienettarieven beperkt tot de last van 
de huidige installaties.

Een nieuwe wind voor hernieuwbare 
energie
 
De hamvraag is of deze meerkosten van de huidige en 
van de nieuwe minimumsteun voor PV het ‘waard’ zijn. 
Daarvoor moeten we kijken naar wat we daarvoor in de 
plaats krijgen, dus naar de extra baten die de promotie 
van zonne-energie heeft in vergelijking met andere her-
nieuwbare energietechnologieën, of met andere mogelijke 
bestedingen. Zo zijn de Vlaamse middelen die vandaag ge-
investeerd worden in energiebesparing behoorlijk beperkt 
in vergelijking met de middelen die gaan naar hernieuw-
bare energie. Dit vergt een grondig debat en een afweging, 
gesteund op zo correct mogelijke feiten en cijfers en op 
een brede kijk. Zo kan een verdergaande introductie van 
hernieuwbare energie in ons energiesysteem niet zonder 
aanpassingen aan de energie-infrastructuur. De ontwikke-
ling van hernieuwbare energie hangt bovendien ook af van 
talrijke andere, vaak niet-economische barrières en stimu-
li in bijv. het innovatiebeleid en het milieu- en ruimtelijke 
ordeningsbeleid.
Uit het SERV-advies blijkt opnieuw de noodzaak van een 
grondige evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid. 
De SERV waardeert dat er politieke bereidheid bestaat om 
dergelijke meer fundamentele evaluatie te doen en heeft 
alvast zelf het initiatief daartoe genomen.
Je vindt het advies op www.serv.be 

Jaarlijkse oversubsidiëring nieuwe PV-installaties 
(miljoen euro per jaar)

Prognose jaarlijkse impact distributienettarieven 
(in 2020, miljoen €)

(2020) Min Max

Zonder amendement 69 148

Met amendement 19 80

Stopzetting PV-steun boven marktprijs vanaf 2011 21 21

Scenario Opkoopbedrag

(Historische last + 
last nieuw vermogen 

vanaf 2011)

Bedrag ten laste van 
nettarieven

(Historische last + 
last nieuw vermogen 

vanaf 2011)

Zonder amendement (max) 254 + 295 203 + 173

Zonder amendement (min) 254 + 194 203 + 111

Met amendement (max) 254 + 1671 203 + 77

Met amendement (min) 254 + 132 203 + 54

Stopzettingsteun boven marktprijs1 254 + 76 203 + 0
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Stichting Innovatie & Arbeid SOCIALE INNOVATIE

Sociale innovatie

Inspirerende praktijken van 
sociale innovatie

Sociale innovatie op bedrijfsniveau 
heeft tot doel te zorgen voor een 
hogere productiviteit en een beter 
concurrentievermogen van de orga-
nisatie. Tegelijk moet het leiden tot 
een betere kwaliteit van de arbeid 
en zorgen voor meer weerbare en 
ruimer inzetbare werknemers. Zo 
komt sociale innovatie tegemoet 
aan uitdagingen op de arbeids-
markt vandaag en in de toekomst. 
De Stichting Innovatie & Arbeid pre-
senteert een eerste bundeling van 
inspirerende praktijken van bedrij-
ven en organisaties in Vlaanderen 
die werken aan sociale innovatie.

Wat is sociale innovatie in een 
organisatie? 
 
Volgens de definitie van de Vlaamse sociale partners gaat 
sociale innovatie over toepassingen van concepten bin-
nen bedrijfsvoering en arbeidsorganisatie die tot doel 
hebben zowel de performantie van de organisatie als 
de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. En dit in sa-
menspraak met de betrokkenen. Het kan gaan om het 
invoeren van teamwerk, het ontwikkelen van een com-
petentiebeleid, nieuwe beloningsvormen, een leeftijds-
bewust personeelsbeleid, enzovoort. Belangrijk is dat 
er een rode draad loopt doorheen de initiatieven die 
een organisatie neemt, dat ze passen in de strategische 
missie en visie. Met de praktijken wil de Stichting Inno-
vatie & Arbeid tonen hoe sociale innovatie in Vlaande-
ren vorm krijgt. Dit betekent niet dat elk van de prak-
tijken volledig aan de definitie van de sociale partners 
voldoet. Het geheel geeft wel een divers overzicht van 
bedrijven en organisaties in Vlaanderen die werk maken 
van sociale innovatie, of aspecten ervan.

Sociale innovatie in kleuren en vormen
 
In elk van de praktijkvoorbeelden kent sociale inno-
vatie een ander gezicht. Waar het in het ene bedrijf 
gaat om het stap voor stap verruimen van de focus 
op technologische innovatie naar een meer innova-
tief personeelsbeleid, vertaalt sociale innovatie zich 
in het andere bedrijf in het doorvoeren van veran-
deringen in de arbeidsorganisatie met de invoering 
van zelfsturende teams. Dit is niet verwonderlijk: de 
aanleiding om te starten met sociale innovatie en de 
context waarin de initiatieven worden uitgewerkt, 
verschillen van bedrijf tot bedrijf. Voor complexe ver-
anderingen in organisaties bestaat nu eenmaal geen 
one best way.

Betere performantie én kwaliteit van de 
arbeid?
 
Niet alle bedrijven en organisaties uit de praktijk-
voorbeelden mikken voor elk van de veranderingen 
die ze doorvoeren op zowel een hogere bedrijfsper-

Belangrijk is dat initiatieven 
passen in de strategische
missie en visie 



in hun bedrijfsmissie en –visie terug te vinden. De be-
drijven en organisaties erkennen de waarde van het 
verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, naast het 
verhogen van de performantie. Zo wordt in één van 
de praktijkvoorbeelden elke bedrijfsbeslissing afge-
wogen ten opzichte van drie pijlers: mens, milieu en 
ondernemerschap. 

Hoewel het project niet toelaat om de effecten van de 
veranderingen duidelijk in kaart te brengen, ervaren 
de zaakvoerders, HRverantwoordelijken, werknemers 
en werknemersvertegenwoordigers positieve effec-
ten. Zo spreken ze over minder verloop, een grotere 
flexibiliteit van de organisatie, het sneller invullen 
van vacatures … op het gebied van de bedrijfsperfor-
mantie. Daarnaast vermelden ze een grotere betrok-
kenheid van de werknemers, meer zelfsturing, een 
ruime competentieontwikkeling bij de werknemers …

Sociale innovatie en sociaal overleg
 
In de praktijkvoorbeelden blijft het sociaal overleg 
over sociale innovatie eerder beperkt tot het infor-
meren van de werknemers en hun afgevaardigden. De 
werknemersvertegenwoordigers nemen zelf ook een 
afwachtende houding aan. Toch leveren de bedrijven 
en organisaties inspanningen om zowel de werkne-
mers als hun vertegenwoordigers in het proces van 
sociale innovatie te betrekken, bijvoorbeeld via het 
opzetten van structurele overlegorganen, het betrek-
ken van de werknemers bij het uitwerken van hun 
competentieprofielen …

Extern netwerk om sociale innovatie te 
steunen

Opvallend is dat alle bedrijven en organisaties in de 
praktijkvoorbeelden gebruik maken van een extern 
netwerk om de ontwikkeling en invoering van sociale 
innovatie, of aspecten ervan, te ondersteunen. Ze ne-
men deel aan studiedagen, participeren aan lerende 
netwerken, leggen contacten of werken samen met 
onderzoeksinstellingen of kenniscentra, doen een be-
roep op de ervaring en kennis van een externe (HR-)
dienstverlener… Sociale innovatie is geen losstaand 
gegeven. 

Wordt vervolgd

Sociale innovatie op 
organisatieniveau in
 Europees perspectief
 
Sinds 1 februari 2010 loopt bij de Stichting In-
novatie & Arbeid een Transnationaal ESF-project 
onder de titel: ‘Sociale innovatie op organisa-
tieniveau in Europees perspectief’. Wij voeren dit 
project uit in partnerschap met de Competen-
tiepool Flanders Synergy.

Het doel is goede praktijken, instrumenten, 
tools en methodieken rond sociale innovatie uit 
Europese landen (projecten en/of netwerken) 
naar Vlaanderen te halen. De focus ligt op de 
rol van intermediaire organisaties zoals sociale 
partners, praktijkadviseurs, onderzoekscentra en 
beleidsorganisaties.

Op basis van vragen rond de rol van bijvoorbeeld 
werkgeversorganisaties, regionale organisaties, 
vakbonden, consultants gaan we in Nederland, 
Duitsland en Finland op zoek naar goede prak- 
tijken. We nodigen de buitenlandse organisaties 
in de loop van 2011 uit naar Vlaanderen om samen 
met de Vlaamse intermediaire organisaties te 
bekijken of hun aanpak, instrumenten, tools bruik-
baar zijn in de Vlaamse context. Zo willen we de 
sociale innovatie in Vlaamse ondernemingen en 
organisaties versterken.

Voor meer informatie over dit project kan je  
terecht bij Brigitte Lauwers: blauwers@serv.be. 

Dit project van de Stichting Innovatie & Arbeid  
is nog niet afgerond: 

Het zal nog verder worden uitgebreid met 
bijkomende praktijkvoorbeelden om een ruimer en 
diepgaander beeld te krijgen van sociale
innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk.
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Voor meer informatie over dit project kan je  
terecht bij Brigitte Lauwers: blauwers@serv.be. 



Stichting Innovatie & Arbeid GAZELLEN

Gazellen 
 Groei en organisatie

Gazellen zijn ondernemingen die op korte tijd snel groeien. Waar hun groei vandaan 
komt en hoe ze zich organisatorisch aanpassen werd door de Stichting Innovatie & 
Arbeid onderzocht. Het eerste deel van het onderzoek is nu klaar. Daarin werd na een 
literatuurstudie een statistische analyse gemaakt van de ondernemingen die in de pe-
riode 2003-2009 minstens één keer Trends-Gazelle zijn geweest. Over tien Gazellen 
werd een casestudy gemaakt.

Innovatief

Op het eerste zicht lijken Gazellen 
op andere ondernemingen: ze ko-
men voor in alle sectoren met zelfs 
een lichte oververtegenwoordiging 
van de industrie, ze zijn niet speciaal 
jong (hun gemiddelde leeftijd ligt 5 
tot 6 jaar hoger dan gemiddeld) en 
ze zijn niet echt klein of zeer groot: 
80% van de gazellen heeft 10 tot 
199 werknemers. De gazellen zijn 

dus zelden hoogtechnolo-
gische startups. Maar inno-
veren doen ze allemaal, en 
dan zijn er veel die (hoog-)
technologische nieuwighe-
den toepassen in hun pro-
duct of dienst, zonder dat 
ze die daarom zelf hebben 
ontwikkeld.

Markt- en 
ondernemingsstrategie

Het succes van de gazellen 
zit in hun marktstrategie en 
de ondernemingsstrategie. 
De Trends-Gazellen slagen 
er in om een nieuwe evolu-
tie in de markt op te pikken, 
om een kans te zien en te 
grijpen. De marktinzichten 
of mogelijkheden worden 
door andere ondernemin-

gen aangereikt, of ontstaan uit samenwerking. Er is 
daardoor vaak geen eenduidig innovatiemoment aan 
te geven: de vernieuwing komt vaak voort uit een com-
binatie van de beschikbaarheid van nieuwe techniek 
of technologie, de economische omstandigheid en de 
vraag. Daarnaast is er het ondernemerschap, dat leidt 
tot een bedrijfsstrategie die expliciet op groei gericht 
is. De sterke wil tot groeien gaat gepaard met een be-
reidheid van de ondernemer om op een bepaald punt de 
dagelijkse productie los te laten: het ondernemerschap 
wint het van het ambacht.

Impact op organisatie

Een groeiende onderneming, die vaak een vrij organi-
sche, spontane structuur heeft, zal na verloop van tijd 
meer structuur, hiërarchie en standaardisering invoe-
ren om de afstemming te verzekeren. Voor gazellen 
die al langer bestaan en een bureaucratische structuur 
hebben kan de doorstart waardoor ze gazelle zijn ge-
worden vaak aanleiding geven tot een herschikking van 
de organisatiestructuur. Dat kan een structuur zijn die 
meer geënt is op de sociale innovatie, maar vaak blijft 
de organisatiecultuur dezelfde. Wel wordt er opvallend 
vaak een beroep gedaan op competentiemanagement 
om aan de nieuwe uitdagingen van het personeelsbe-
leid te kunnen beantwoorden. 

Het informatiedossier ‘Gazellen: groei en organisatie’
www.serv.be/stichting/nieuws
Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Delagrange. 

In het voorjaar van 2011 volgt een tweede luik, waarbij de 
Trends-Gazellen van 2010 als een aparte populatie worden 
opgenomen in de nieuwe editie van het IOA-onderzoek. 
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Stichting Innovatie & Arbeid TOOLKIT

Toolkit Werkbaar Werk

Van onderzoek …

Om de evolutie van de werkbaar-
heid in beeld te brengen ontwikkel-
de de Stichting Innovatie & Arbeid 
een werkbaarheidsmonitor voor 
werknemers en zelfstandige on-
dernemers. Zo krijgt men zicht op 
hoeveel Vlamingen een werkbare 
job hebben, die voldoende leermo-
gelijkheden biedt, goed te combi-
neren is met het privéleven en geen 
aanleiding geeft tot werkstress of 
motivatieproblemen. Voor loontrek-
kenden gebeurden intussen al drie 
metingen (2004-2007-2010), voor 
zelfstandigen twee (2007-2010).  
De Vlaamse sociale partners en de 

Vlaamse Regering 
vinden het erg be-
langrijk dat werken 
voor iedereen, zo-
wel werknemers als 

zelfstandige ondernemers, aantrekkelijk is en blijft (cf. 
beleidsnota’s 2010-2014 Werk en Economie en Pact 
2020). Zij hebben daarom afgesproken ernstig werk te 
maken van een beleid dat zich richt op meer kwaliteits-
volle, meer werkbare jobs. Zo werden er ook streefcij-
fers afgesproken voor werkbaarheid.

… tot praktijk
 
Meten is weten maar onvoldoende om de situatie te 
verbeteren. Werkbaarheid is een complex begrip met 
daarachter een complexe problematiek. Acties ontwik-
kelen, initiatieven nemen om de werkbaarheid te verho-
gen, de werkbaarheidsgraad te verbeteren is allerminst 
evident. Sociale partners en organisaties zijn vragende 
partij om hierin ondersteund te worden. Het opzet van 
dit project is aan bedrijven en organisaties handvatten 
aanreiken bij het werken aan werkbaar werk, in het besef 
dat er geen one best way is en de aanpak contextspeci-
fiek moet zijn. Het belang van interne expertise en ken-
nis binnen de eigen organisatie erkennen is een belang-
rijk element, net als heel wat procesmatige aspecten.

Hiertoe wil de Stichting Innovatie & Arbeid een elek-
tronische toolkit ontwikkelen, die vanaf de zomer 2011 
te vinden zal zijn op www.werkbaarwerk.be. Binnen 
de toolkit komen drie modules: (1) leermogelijkheden- 
motivatie, (2) werk-privébalans en (3) werkstress.  
Telkens gaat er aandacht naar zowel achtergrond- 
informatie, cijfermateriaal uit de monitor, als naar tips, 
tools en praktijkvoorbeelden om organisaties te inspireren 
de stap te zetten en er werk van te maken. Hierbij kan 
het gaan om het herkennen van mogelijke problemen, 

het bepalen van priori-
teiten en het aanreiken 
van oplossingspistes. 

Werkbaar werk is belangrijk, daar lijkt iedereen het over eens. Mensen kunnen maar 
(langer) aan de slag blijven als het werk ook haalbaar, aantrekkelijk, werkbaar is en 
blijft. Maar wat betekent dat dan werkbaar werk in de organisatie- of bedrijfsrealiteit? 
Hoe kan een job werkbaarder worden, hoe kan daar aan gewerkt worden? Hoe kan er 
een effectief beleid rond gevoerd worden? In het nieuwe project toolkit werkbaar werk 
wil de Stichting Innovatie & Arbeid organisaties inspireren en ondersteunen die met 
dergelijke vragen zitten en acties willen ontwikkelen inzake werkbaarheid. 

Voor meer informatie:  
Hadewych Bamps: hbamps@serv.be 
Brigitte Lauwers: blauwers@serv.be

Handvatten aanreiken 
bij het werken aan 
werkbaar werk 



… met minister Crevits over 
haar beleidsbrief

Op 29 novem-
ber ontving de 
Mobiliteitsraad 
(MORA) minister 
Crevits, om met 
haar in gesprek 
te gaan over 
haar Beleids-
brief. Net zoals 
vorig jaar, in de 
ontmoeting over 
de beleidsnota, 
was deze be-
spreking een erg 

waardevolle bijdrage aan het debat 
dat voorafging aan het MORA-ad-
vies over de beleidsbrief 2010-2011.

De beperkte tijd die Vlaamse Re-
gering en Parlement voorzien voor 
de bespreking van beleidsbrieven 

maakte het onmogelijk om de elementen aange-
bracht door de minister ten volle mee te nemen in het 
ontwerpadvies. De Mobiliteitsraad is van oordeel dat 
de toegevoegde waarde van Beleidsnota en Beleids-
brief enorm kunnen toenemen indien men naast het 
opnemen van kwalitatieve elementen (omgevings-
analyse en indicatoren), ook voldoende tijd voorziet 
in de procedure voor het maatschappelijk debat. 
De Mobiliteitsraad volgt de prioriteiten zoals de mi-
nister deze naar voren schuift: duurzaamheid, hoog-
waardige logistiek met hoge toegevoegde waarde, 
verkeersveiligheid, infrastructuur en de beheers-
overeenkomsten. De Mobiliteitsraad benadrukt dat 
ook de bereikbaarheid van economische poorten, 
duurzaam woon-werkverkeer en elektrisch rijden  
absolute aandacht van het beleid verdienen. 
Het open gesprek was in de eerste plaats een zoek-
tocht om de ideeën van het beleid en mobiliteits- 
middenveld constructief en efficiënt met elkaar te 
kunnen verbinden.

Mobiliteitsraad in gesprek
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MORA IN GESPREK

… met Bruno De Lille over het Iris-II plan

In september 2010 keurde de Brusselse regering het 
strategisch mobiliteitsplan, IRIS II, goed. 
De Staatssecretaris en zijn medewerker hebben aan de 
leden van de raad de belangrijkste krijtlijnen voorge-
steld. Ook gingen ze dieper in op de linken in het plan 
met Vlaanderen in het algemeen en de invloed op de mo-
biliteit van en naar Brussel in het bijzonder.
De discussie maakte duidelijk dat er heel wat onderwer-
pen zijn waarvoor overleg met Vlaanderen en de stake-
holders in de Mobiliteitsraad wenselijk is. De ontmoeting 
vormde hiervoor een eerste vruchtbare aanzet. 

… met het Beneluxparlement over 
wegbeprijzing

Kort nadat de Nederlandse regering bekend maakte dat 
ze de kilometerheffing wil verlaten en kiest  voor accijns-
verhogingen werd in het Beneluxparlement een confe-
rentie gehouden ter onderbouwing van de aanbeveling 
van het betrokken parlement over wegbeprijzing.
Het Beneluxparlement had op 1 oktober al een toelichting 
gekregen over het MORA-advies. In een panelgesprek 
werd zowel door Ferry Smith van de ANWB als Frank van 
Thillo van de Mobiliteitsraad gepleit om lessen te trekken 
uit het Nederlandse voorbeeld. De betrokken regeringen 
moeten transparant zijn over de doelstellingen van het 
gekozen systeem van wegbeprijzing en moeten het over-
leg met het mobiliteitsmiddenveld ernstig voeren. 

Het MORA-advies over de beleidsbrief 
Mobiliteit en Openbare Werken vind je op: 
www. mobiliteitsraad.be
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Ook de bereikbaarheid 
van economische poorten, 
duurzaam woon-werkverkeer 
en elektrisch rijden verdienen 
absolute aandacht van 
het beleid  
 



SERV IMPART

Europees IMPART Netwerk
De SERV en de commissie Diversiteit maken deel uit van het netwerk IMPART dat 
streeft naar een betere deelname van allochtonen op de arbeidsmarkt. In juni ontvin-
gen we de buitenlandse deelnemers aan het netwerk voor een peer review over het 
Vlaamse beleid en de aanpak in praktijk.

Wat is IMPART?

Het IMPART Learning Network staat voor ‘Increasing 
participation of migrants and ethnic minorities in em-
ployment’. Het is een transnationaal lerend netwerk 
binnen het Europees Sociaal Fonds. Twaalf partners 
(regio’s/landen) maken deel uit van dit netwerk: de 
federale ministeries van Arbeid van Duitsland en van 
Spanje, Andalusië, Baden-Württemberg, Engeland, 
Schotland, Griekenland, Estland, Zweden, Aragon en 
Vlaanderen (ESF-agentschap). De partners van dit net-
werk zijn vooral organisaties die betrokken zijn bij het 
management van het ESF. Ook de SERV en de commis-
sie Diversiteit werden uitgenodigd om deel te nemen.

Allochtonen op de arbeidsmarkt

De focus van het IMPART-netwerk is de bevordering van de 
deelname van allochtonen op de arbeidsmarkt. IMPART is 
een lerend netwerk. Daarom bestaat het programma vooral 
uit vergelijkende onderzoeken en uitwisseling van praktijken 
tussen internationale partners. Er wordt gewerkt met peer 
reviews en studiebezoeken.

Er zijn 3 thematische werkgroepen:

 werken aan de competenties van allochtonen

 bestrijden van discriminatie op de werkvloer

 territoriale aanpak

De doelstelling is niet alleen internationale uitwisseling van 
goede praktijken en leren van elkaar maar ook feedback ge-
ven aan de EU-Commissie. De commissie financiert immers 
de programmering van het actiepunt rond migranten voor 
de komende planperiode van het ESF.

Peer reviews

In 2010-2011 worden peer reviews georganiseerd in de deel-
nemende regio’s en landen. Aan het SERV-secretariaat werd 
gevraagd om aan de thematische werkgroep twee en drie 
deel te nemen. 
In overleg met de commissie Diversiteit van de SERV or-
ganiseerde het ESF-agentschap samen met de SERV eind 
juni 2010 een peer review voor de buitenlandse partners 
van het netwerk. Het uitgangspunt was het vroegere ESF-
project Colourful Workshops van de drie vakbonden, maar 
dit werd verbreed naar de verdere mainstreaming in het 
beleid. Naast de diversiteitsconsulenten van de vakbonden 
werden ook andere stakeholders bevraagd: de commissie 
Diversiteit, de werkgeversorganisaties en Jobkanaal, het 
Minderhedenforum en het departement Werk en Sociale 
Economie. Een dag was gereserveerd voor bedrijfscases:  
De Lijn en Friesland drinks.

De bijdrage van Vlaanderen is niet afgelopen met het peer 
review in Vlaanderen. Ook Vlaamse experten nemen als 
peer reviewers deel in het buitenland. Om aan een peer re-
view te kunnen deelnemen, moet eerst een tweedaagse cur-
sus worden gevolgd. In 2010 gingen drie Vlaamse experten 
mee naar peer reviews in Estland (Stefaan Peirsman- ACV), 
Schotland (Han Debruyn – WSE) en Aragon (Ria van Peer 
– SERV). Ook in 2011 hopen de commissie Diversiteit en de 
SERV nog andere Vlaamse deskundigen deel te laten nemen 
aan dit internationale onderzoek. 
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SERV JUBILEUM SER

 SER viert jubileum
Net als de SERV vierden onze noorderburen de voorbije weken een verjaardag. Op 25 
november vond het Jublieumcongres ter gelegenheid van 60 jaar Sociaal-Economische 
Raad plaats. De genodigden luisterden naar voordrachten over de rol van de overleg-
economie in het veranderde maatschappelijk krachtenveld. Springlevend, flexibel en 
dynamisch werd de raad genoemd. En van groot belang, juist nu emoties zo de boven-
toon voeren in het debat.

Zestig jaar geschiedenis

Ook de Nederlandse SER stelde zijn 
geschiedenis te boek. ‘SER 1950-
2010, Zestig jaar denkwerk voor 
draagvlak’ heet het boek waarin 
Utrechtse historici de rol van de 
SER analyseren. Het ontkracht het 
bekende kritiekpunt dat de raad te 
stroperig zou zijn. “Het blijkt juist 
dat de overlegcultuur van de SER 
heeft geleid tot meer draagvlak 
en daardoor tot een snellere im-
plementatie van het beleid”, aldus 
hoogleraar Economische en Sociale 
Geschiedenis, Bas Van Bavel.

Herwaardering van de 
dialoog

Sinds zijn oprichting heeft de SER al 
heel wat stormen doorstaan. Van tijd 
tot tijd wordt het einde van de overleg-
economie gevreesd, maar haar veer-

kracht is tot nu 
toe steeds ster-
ker gebleken dan 
de critici dachten 
of verwachtten. 
Het 60-jarig jubi-
leum van de SER 
vormde voor onze 
Nederlandse col-
lega’s een prima 

gelegenheid om met elkaar van ge-
dachten te wisselen over de rol van 
de overlegeconomie in het verande-
rende maatschappelijk krachtenveld. 

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan stelt dat de te-
genstelling arbeid en kapitaal is verdwenen, maar dat 
nu nieuwe tweedelingen onze aandacht vragen. Die 
tussen de kosmopolitische burgers die kansen zien in 
een wereld zonder grenzen en de nationalistische bur-
gers die de greep op hun toekomst verloren hebben 
en zich bedreigd voelen door het grenzeloze Europa. 
Het is ook de tegenstelling tussen hoogopgeleiden en 
laagopgeleiden, die zo verschillen in hun waardering 
voor de politieke en de maatschappelijke instituties 
van Nederland. En het is de tegenstelling tussen de-
genen die de kracht onderkennen van compromis en 
consensus, en degenen die in ongeduld of verbittering 
kiezen voor confrontatie en conflict. Die laatste te-
genstelling raakt aan het hart van de traditie van de 
overlegeconomie en van de SER. Rinnooy Kan breekt 
een lans voor dialoog en samenwerking: “Het is flinker, 
dapperder de noodzaak van een gezamenlijk vervolg 
te erkennen en eraan te werken dan het te laten bij een 
paar dodelijke oneliners.”

“De SER is op zijn 60ste verjaardag oud genoeg voor 
een interessant verleden en jong genoeg voor een 
mooie toekomst”, besluit Rinnooy Kan. “Juist in deze 
tijd van tegenstellingen hebben samenwerking, dia-
loog en consensus meerwaarde”, concludeert hij. 

De SER is op zijn 60ste  
verjaardag oud genoeg voor 
een interessant verleden en 
jong genoeg voor een mooie 
toekomst 



Zes sectoren tekenen voor  
het eerst een sectorconvenant

Uitdagingen

De diamantsector is in transitie. 
Wil Antwerpen het wereldcentrum 
van de diamanthandel blijven dan 
moet er geïnvesteerd worden in 
het behoud en de uitbouw van de 
sector diamantbewerking (die is 
ondertussen al voor 90% in Indi-
sche handen). De sector heeft net 
als andere sectoren te kampen met 
vergrijzing, te weinig opleidings- 
faciliteiten in het onderwijs en een 
ongunstig imago. 

Geheel andere materialen maar 
vaak dezelfde vaststellingen zijn 
er in de (prefab)betonindustrie, nl. 
de snelle technologische evoluties. 
Arbeiders moeten zich continu bij-
scholen om over meer technische 
kennis en vaardigheden te beschik-
ken. Er is een verloop van ca 20%. 
Dat vraagt acties rond instroom 
en retentie. Het sectorconvenant 
moet zorgen voor een modernere 
invulling van het personeelsbeleid.

De sector papier en karton staat 
voor gigantische evoluties in het 
machinepark, een verregaande 
digitalisering en alsmaar groe-
nere producten. Dit vraagt nieuwe 
competenties van en bijkomende 

scholing voor de werknemers. Ondanks de dalende 
tewerkstelling kent de sector een aantal knelpuntbe-
roepen. 75% van de ondernemingen hebben minder 
dan 20 mensen in dienst; de sector wil nagaan wat de 
beste manier is om hen te bereiken.

Prioriteiten
 
Niet verwonderlijk zet de diamantsector vooral in op 
het versterken van een sectoraal opleidingsbeleid dat 
gericht is op het aantrekken, opleiden en ontwikkelen 
van (toekomstige) medewerkers. Het werken aan een 
betere beeldvorming over studeren en werken is een 
andere prioriteit. Gezien de vergrijzing is ook het 
concreet maken van een leeftijdsbewust personeels-
beleid een speerpunt naast het heroriënteren van  
diamantwerkers die hun job verliezen. 

De eerste prioriteit voor de betonindustrie is de sec-
tor in kaart brengen, kwantitatief maar ook kwalita-
tief: wat zijn de opleidingsnoden van bedrijven, wat 
is de scholingsgraad van de werknemers, welke mo-
gelijkheden zijn er voor kansengroepen, … Maar ook  
de decretale kapstokken (aansluiting onderwijs- 
arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en –beleid en 
EAD en diversiteit) zijn voor de sector prioritair. 

De sector papier en karton start met de opmaak van 
een sectorfoto. Daarin komen gegevens over het  
medewerkersbestand, de bestaande werking rond werk-
plekleren, de aard van de knelpuntberoepen. Nog priori-
tair is netwerkontwikkeling onder meer met onderwijs, 
overlegplatformen, andere sectoren, … De sector zal een 
visie rond competentie- en diversiteitsbeleid ontwikkelen. 

Zes sectoren hebben voor het eerst een sectorconvenant met de Vlaamse overheid 
afgesloten: diamant, papier en karton, beton, dienstenchequeondernemingen, glas 
en taxi. Zij krijgen voor de looptijd van dit convenant elk één sectorconsulent toe-
gewezen. Het SERVbericht stelt de uitdagingen, de prioriteiten en enkele acties van 
de sectoren diamant, papier & karton en beton aan u voor. De andere drie sectoren 
komen in het volgend SERVbericht aan bod.

SERV SECTOREN
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Acties

Het Fonds van de Diamantnijverheid richt een sec-
torale opleidingscel op met als taken: het op elkaar 
afstemmen van de opleidingsinitiatieven (van VDAB, 
CVO, bedrijven); het organiseren van opleidingen over 
nieuwe technologieën (voor arbeiders maar ook voor 
werkzoekenden en leerlingen in Leren & Werken) en 
het geven van informatie en advies aan werkgevers 
over opleidingen en subsidiëringsmogelijkheden. 
De sector lanceert tijdens de convenantperiode een 
beeldvormingscampagne en zal inzetten op leerlin-
gen en studentenstages, didactische infrastructuur en 
“starterskits” voor leerlingen. Voor diversiteit richt de 
sector zich vooral op het stimuleren van een leeftijds-
bewust personeelsbeleid.

De betonindustrie zal de samenwerking met de VDAB 
verder ontwikkelen. Er komen ook eenvoudige tools 
die bedrijven de eerst stappen richting competentie-
beleid helpen zetten. De sector wil de genderkloof ver-
minderen en zal onderzoeken in hoeverre diversiteits-
plannen iets kunnen betekenen voor de sector, indien 
positief wordt met het instrument gewerkt. 

De sector papier en karton wil vooral investeren in  
(verdere) samenwerking met onderwijs en VDAB en 
daartoe de contacten leggen. De sectorconsulent on-
derzoekt via bedrijfsbezoeken wat een sectoraal com-
petentiebeleid kan inhouden maar reikt ook informatie 
aan over competentieontwikkeling. Bijzondere aandacht 
gaat naar een taalbeleid om de kansen op ontwikkeling 
van anderstaligen en laaggeletterden te verhogen. De 
sectorconsulent informeert de bedrijven ook over de di-
versiteitsplannen en andere steunmaatregelen. 

COLIBRI KICK-ON 20102010 
eindevent!

Op 20 oktober 2010 verzamelden in het 
Huis van de Toekomst te Vilvoorde een 100-
tal deelnemers voor het afsluitende event 
van het COLIBRI -project. Met dit project 
ontwikkelde de sector chemie, kunststoffen en 
life sciences de basis voor een lerend netwerk 
als competentiebeleid van de sector. COLIBRI 
bracht een aantal unieke producten voort 
waar verder op gebouwd kan worden. Onder 
andere een website met vele goeie praktijken, 
die moet uitgroeien ter ondersteuning 
voor de kennisdeling in de sector.  Op die 
website krijgt men een introductie in het 
competentiedenken door middel van een 
gesimuleerde helikoptervlucht door dat 
competentielandschap. Het competentiespel 
‘Nectar plus Ultra’ is dan weer een leermiddel, 
waarmee men in een virtuele wereld 
kan ervaren hoe keuzes op het vlak van 
competentiebeleid de bedrijfsresultaten 
en medewerkerstevredenheid kunnen 
beïnvloeden.

www.colibriproject.eu
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Mohamed Chakar  

 Is 52 jaar en vader van 2 kinderen
 Behaalde een diploma maatschap-

pelijk werk
 Werkt sinds 2000 als directeur van de 

Federatie van Marokkaanse Verenigingen
 Was daarvoor 11 jaar leraar Nederlands 

in de Gemeenschapsschool (midden-
school) te Borgerhout en stond in klassen voor 
kinderen van nieuwkomers

 In de commissie Diversiteit vertegenwoordigt 
hij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen 
waarvan hij medeoprichter was en waar hij nu 
werkt als directeur.

 Hecht bijzonder belang aan onderwijs en 
werk. Onderwijs is het meest bepalend voor de 
toekomst van alle mensen. Werk is de sterkste 
hefboom voor de emancipatie van mensen.

Didier Pieters 

 Is 42 jaar en woont in het Gentse
 Behaalde een diploma maatschappelijk 

assistent
 Werkt al meer dan 15 jaar voor De 

Werkbank, die de tewerkstelling van per-
sonen met een handicap bevordert

 Vroeger lag de nadruk op het indivi-
dueel begeleiden van werkzoekenden 
met een handicap

 De laatste jaren vertegenwoordigde hij de 
gebruikers onder meer in de heroverwegings-
commissie van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (3 jaar lang) en 
later in het Gebruikersoverleg Handicap en 
Arbeid. Daardoor werd hij ook actief in de 
commissie Diversiteit, het Stakeholdersforum 
van de VDAB, het POWA (Permanent Overleg 
Werkzoekenden met een Arbeidshandicap), de 
RvB en het dagelijks bestuur van GTB.

 Hecht veel belang aan contact met de doel-
groep, kwalitatieve dienstverlening naar personen 
met een (arbeids)handicap; het bevorderen van 
de werkzaamheidsgraad bij de doelgroep en het 
bewaken van hun belangen.

In het vorige SERVbericht gingen we langs bij  
Johan Vermeiren en Fernando Marzo die na  
7 jaar het dagelijks bestuur van de commissie  
Diversiteit verlaten. Mohamed Chakar en Didier 
Pieters volgen hen op. SERVbericht stelt hen 
graag even voor en wenst hen veel succes.

SERV ANYSURFER

SERV-website 
ontvangt  

AnySurferlabel

De SERV wil gelijke kansen garanderen voor iedereen 
ongeacht geslacht, etnische afkomst, handicap, leeftijd, 
levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Daarom 
doet de SERV inspanningen om zijn website toeganke-
lijk te maken voor iedereen.

De SERV kreeg hiervoor het AnySurferlabel. Dit kwa-
liteitslabel garandeert dat de website toegankelijk is 
voor iedereen. Ook voor slechtzienden, blinden, kleu-
renblinden, ouderen, en voor wie een auditieve of mo-
torische handicap heeft.
Daarnaast zijn toegankelijke websites over het alge-
meen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals 
dat van een GSM of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar 
in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de 
resultaten van zoekmachines. Door de vele parallellen 
met andere principes van modern webdesign, zoals 
aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en internati-
onale webstandaarden, heeft het respecteren van de 
AnySurfer toegankelijkheidsrichtlijnen voordelen voor 
alle internetgebruikers. 

Voor meer informatie over het label kan je 
terecht op de website: www.anysurfer.be

Dagelijks bestuur 
Commissie Diversiteit  
verwelkomt nieuwe leden
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Geluk 

Het is niet dat ik er elke nacht 
wakker van lig, maar we gaan er 
ergens toch van uit dat onze noeste 
arbeid bijdraagt tot het geluk van 
de mensen, niet? Ik heb de proef op 
de som genomen en de recentste 
adviezen van de SERV grondig 
uitgeplozen. Jammer genoeg komt 
in geen enkel advies het woord 
‘geluk’ voor. Het zal dus eerder aan 
jou liggen dat de recentste Vlaamse 
Regionale Indicatoren - beter 
bekend onder de frivolere naam 
VRIND - aangeven dat de Vlaming 
in 2009 nog steeds gelukkig was. 
Dat ondanks de crisis, pedofiele 
priesters en slecht voetbal. Meer 
zelfs, volgens de European Social 
Survey zijn de Vlamingen bij 
de meest gelukkigen onder de 
Europeanen. Vraag je je dan ook af 
hoe dat te rijmen valt met de hoge 
zelfmoordcijfers in Vlaanderen en 
de miljoenen euro’s die we uitgeven 
aan antidepressiva? Op dat vlak 
horen we immers al een hele tijd 
bij de absolute Europese top maar 
het is geen indicator waar je in het 
kader van het Pact 2020 graag mee 
uitpakt. 

Uit het boek ‘Geluk. The World 
book of Happiness’ blijkt dat de 
Vlamingen - in deze publicatie nog 

Belgen - gelukkiger zijn dan de Engelsen en de Fransen, 
maar minder gelukkig dan de Mexicanen, Brazilianen 
en Ieren. Het boek bevat relevante adviezen uit de 
hele wereld. Zo kan je lezen dat het bij het hebben 
van een baan niet zozeer belangrijk is dat je er rijk 
van wordt, maar dat het werk je verantwoordelijkheid 
en autonomie schenkt. Dat onderwijs zich niet moet 
richten op angst, conformisme, wedijver en toetsen 
maar op veerkracht, zelfeffectiviteit en creativiteit. 
Dat rijke, vrije, goed bestuurde, egalitaire en tolerante 
landen de gelukkigste burgers hebben. Wil men het 
geluksniveau in deze landen nog verhogen, dan moet 
niet zozeer het BNP naar omhoog maar moet de 
welvaart in ruime zin doorsijpelen naar alle lagen van 
de bevolking. En dat de hel niet de anderen zijn, maar 
de afwezigheid van de anderen. Een overheid moet 
dan ook het verenigingsleven, het buurtleven en het 
cultureel leven bevorderen.

Mocht je dus nog op zoek zijn naar last minute 
eindejaarscadeautjes - en ik ben er vrij zeker van dat 
je dat bent - dan is ‘The World Book of Happiness’ een 
aanrader. En misschien moet de minister-president zijn 
ploegleden allemaal een exemplaar cadeau doen zodat 
er af en toe toch een verrassend geluksidee opduikt in 
de speeches en beleidsvoorstellen van onze ministers 
en niet de zoveelste anticrisis- of besparingsmaatregel. 
Als het van mij afhangt, komt er vanaf volgend jaar 
in alle SERV adviezen een ‘gelukstoets’. Zei ‘das 
Mädchen’ recent niet dat verstand, concurrentie en 
markt belangrijk zijn, maar iets pas écht kan slagen 
als ook het hart betrokken is? Nu alleen mijn bazen 
nog overtuigen.

Ge-SERV-eerd




