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Adviesvraag: Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de 
activeringsstage 
Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Ontvangst adviesvraag: 12 december 2016 
Adviestermijn: 30 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 
Goedkeuring raad: 16 januari 2017 
 

   
Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 
 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Niels Morsink SERV_BR_20170116_Activeringsstage_nm 16 januari 2017 
nmorsink@serv.be   

Activeringsstage 

Mijnheer de minister 
 

De SERV heeft uw adviesvraag omtrent het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende 
de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de 
activeringsstage. De SERV verleent een positief advies. De sociale partners vinden het 
belangrijk dat er ongeacht goedkeuring binnen de Raad van Bestuur in VDAB ook nog om 
advies wordt gevraagd aan de SERV. Dit vinden de sociale partners des te meer indien - 
zoals hier het geval is – het ontwerpbesluit nog werd gewijzigd.  

Er zijn 11.157 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een medische, mentale, 
psychische en/of psychiatrische problematiek (MMPP) en 2087 personen met een advies 
activeringsbegeleiding, maar er zal slechts plaats zijn voor maximum 1320 begeleidingen. 
Gelet op de grote en stijgende vraag, wensen de sociale partners dat het maximale 
contingent activeringsbegeleidingen wordt ingevuld en dus zeker niet verlaagd ten aanzien 
van het aantal activeringsbegeleidingen in 2016 (1250). Toch zullen er nog NWWZ met 
MMPP en advies activeringsbegeleiding uit de boot vallen. Gezien het beperkte aantal 
plaatsen en de beperkte doorstroom vanuit activeringszorg naar de arbeidsmarkt, maken de 
sociale partners zich zorgen over waar deze mensen terecht kunnen. We vragen u en de 
Vlaamse Regering om de vinger aan de pols te houden en hierrond initiatieven te nemen.  In 
dat kader vragen de sociale partners een stand van zaken van de geplande uitvoering van 
het W2 kader.  

Voor de sociale partners is het essentieel dat alle NWWZ met MMPP een gepaste toeleiding 
naar werk of andere maatregelen krijgen. Daarbij is het belangrijk dat sterk wordt ingezet op 
visie en motivatie van trajectbegeleiders om te focussen op regulier betaald werk, maar ook 
moet er plaats zijn voor inspraak van de persoon met MMPP zelf.1 

                                                
1 Zie ook het “Advies personen met psychische problemen en de Vlaamse arbeidsmarkt” van de Commissie 

diversiteit (20 maart 2014)  



  

 
Activeringsstage 

 

 

 
  4 

 

Tenslotte, vragen de sociale partners dat u zich engageert om met de federale overheid tot 
een afspraak te komen waarbij de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen van de 
deelnemers aan een activeringsbegeleiding wordt stopgezet.  

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


