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1.  DE
UITDAGING

De Vlaamse sociale partners blijven volop inzetten
op duurzame welvaart en welzijn voor iedereen.
Om het sociaal-economisch beleid vorm te geven,
moeten we rekening houden met drie belangrijke,
samenhangende ontwikkelingen: (1) de
globalisering en digitalisering van de samenleving,
(2) de klimaat- en circulaire transitie en  (3) de
superdiverse samenleving. Het zijn grote
maatschappelijke verschuivingen met
verstrekkende gevolgen op diverse terreinen.
 

SERV-platformtekst 2030

De geglobaliseerde, digitale samenleving. De
digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn
diepgaand. De startpositie van Vlaanderen is
niet slecht maar we verliezen terrein tegenover
andere landen. De digitale transformatie van het
bedrijfsleven moet worden versneld en
meerdere jaren volgehouden. De internationale
positie van Vlaanderen als aantrekkelijke,
innovatieve kenniseconomie moet worden
versterkt. Onderwijs en vorming moeten grondig
vernieuwen om iedereen volwaardig te laten
deelnemen aan de digitale samenleving en te
zorgen voor een flexibel aanbod dat de snel
veranderende competentievereisten aankan. De
arbeidsmarkt heeft bijsturing nodig: er zijn nu al
grote tekorten aan (technische, digitale)
profielen, de economie transformeert waardoor
de arbeidsvraag wijzigt, de arbeidsmarkt dreigt
verder te polariseren. Regulering van data en
online platformen is nodig. De uitbouw van
digitale infrastructuur (Internet-of-Things) vergt
nieuwe investeringen. Een digitale agenda voor
Vlaanderen is nodig om beter te anticiperen, te
sturen en tijdig bij te sturen.

http://www.serv.be/node/10407
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Al deze kansen benutten en uitdagingen
aanpakken, is politiek-bestuurlijk een enorme op-
gave. De urgentie, complexiteit en samenhang
zorgen voor een ongeziene testcase voor de
slagkracht, weerbaarheid en wendbaarheid van
onze instellingen (regels, procedures, processen,
organisaties, netwerken, instellingen, cultuur, ...).
Gecoördineerde inspanningen en vernieuwing zijn
nodig op zowat alle belangrijke domeinen:
arbeidsmarkt, onderwijs en vorming, economie en
innovatie, energie en omgevingsbeleid, fiscaliteit en
begrotingsbeleid, sociale bescherming en
armoedebeleid, politiek en bestuur.
 

De klimaattransitie en circulaire samenleving. De
klimaatuitdaging is bijzonder groot en vraagt om
een verregaande transitie van het
energiesysteem en een verduurzaming van tal
van processen en gebruiken in industrie, handel,
bouw, (openbare) diensten, transport, landbouw,
huishoudens, enz. De transitie naar een circulaire
economie is urgent omwille van dreigende
grondstoffenschaarste, toenemende
milieueffecten en de nauwe band met
klimaatverandering. Om dit te realiseren is een
meerjarenvisie en -strategie nodig die vanuit een
omvattende en breed gedragen benadering inzet
op grootscheepse investeringen in infrastructuur,
technologische innovatie, nieuwe
businessmodellen, fiscale hervormingen,
arbeidsmarktmaatregelen, investeringen in
vorming en opleiding en cultuurverandering.

 
 

De superdiverse samenleving. Ook sociale
ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen
voor de samenleving en de economie en vergen
daadkrachtig beleid in de komende legislatuur.
Vergrijzing, migratie en wijzigende gezinsrelaties
zorgen voor een grotere diversiteit dan voorheen,
een wijzigende dynamiek op de arbeidsmarkt,
veranderende consumptie- en
investeringspatronen, een stijgende zorgvraag en
blijvende uitdagingen voor (de financiering van
de) sociale bescherming.
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2.  STERK SOCIAAL
OVERLEG

De nieuwe Vlaamse Regering staat niet alleen voor
deze enorme uitdagingen. De sociale partners
willen mee het voortouw nemen om de
noodzakelijke transities te versnellen en in goede
banen te leiden. Zij willen perspectief en houvast
bieden en mee de voorwaarden creëren voor
veranderingen die zorgen voor welvaart,
duurzaamheid en welzijn voor iedereen. Daarom is
een sterke sociale dialoog cruciaal, tussen sociale
partners onderling en met de overheid en andere
maatschappelijke actoren. 
 
In deze tijden van grote uitdagingen, disruptieve
ontwikkelingen en polariserende discours, is er
meer dan ooit nood aan dialoog en dus aan
representatieve fora zoals de SERV. De sociale
partners vertegenwoordigen de bedrijven, de
zelfstandigen, de werknemers en hun gezinnen in
Vlaanderen. Bijna twee miljoen werknemers en
werkzoekenden zijn lid van één van de drie
vakbonden en ongeveer 150.000 ondernemers,
bedrijven en organisaties zijn lid van één van de
vier werkgeversorganisaties. In de SERV worden de
uiteenlopende visies en tegenstellingen niet op de
spits gedreven of genegeerd maar worden ze
erkend en verkend om tot evenwichtige
oplossingen te komen. Onderbouwd met
studiewerk levert de SERV een gedragen advies af
aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement.
 
De sociale partners engageren zich om de SERV
verder te versterken door nog meer te investeren
in constructief en onderbouwd overleg. Concreet
zal de SERV zich naast de behandeling van actuele
beleidsvraagstukken blijven toeleggen op brede
maatschappelijke thema’s en toekomstige
uitdagingen (cf. eerdere SERV-werkzaamheden
rond o.a. digitalisering, circulaire economie of 
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energie en klimaat) en op verdere verdieping van
het Vlaams sociaal overleg. De SERV staat open voor
intense samenwerking met de Vlaamse Regering
rond toekomstverkenningen (cf. visienota van de
Vlaamse Regering). De SERV is ook vragende partij
om meer ‘open’ adviesvragen te ontvangen over
actuele beleidsvraagstukken en toekomstige
uitdagingen.
 
Daarnaast wil de SERV in de nieuwe legislatuur ook
meer experts, andere middenveldorganisaties en
burgers betrekken bij het overleg en de advisering.
Dat zal gebeuren via flexibele partnerschappen,
participatieve processen en structurele maatregelen.
Zo wenst de SERV bv. de mening en kennis van
jongeren mee te nemen in zijn werkzaamheden. De
SERV neemt ook graag een actieve rol op in
consultaties die de Vlaamse Regering organiseert (cf.
bestuursdecreet).
 
De kern voor het interprofessioneel sociaal-
economisch overleg blijft voor de sociale partners
het tweeledige overleg in de SERV én het drieledige
overleg met de Vlaamse Regering in het VESOC. Voor
het tweeledige overleg vragen de sociale partners
voldoende tijd om hun adviezen sterk te
onderbouwen en het nodige onderlinge overleg met
de achterban en andere belanghebbenden toe te
laten. Zij vragen dat ze actief worden betrokken bij
de dossiers op de momenten die er echt toe doen,
zowel bij de beleidsvoorbereiding als de
beleidsuitvoering. Voor het drieledige overleg
vragen de sociale partners meer ruimte voor het
sociaal overleg en een sterk, volwaardig overleg in
het VESOC.

Advies hervorming strategische
adviesraden en overlegfora

Advies groenboek bestuur

Advies voorontwerp
bestuursdecreet

Dit alles vergt een structureel overleg met de
Vlaamse Regering. Bij het begin van de regeer-
periode is het belangrijk om samen de modaliteiten
van de samenwerking en de dialoog af te spreken.
Vervolgens is het zinvol om bij het begin van elk
parlementair jaar het werkprogramma van de SERV
en de beleids- en consultatieagenda van de regering
naast elkaar te leggen. Periodiek is bespreking van
de feedback van de Vlaamse Regering op de
uitgebrachte adviezen een meerwaarde voor de
SERV. 
 
Tot slot zal de SERV zijn opdracht om de eigen
kennis en expertise over processen van sociaal
overleg te delen met buitenlandse
partner(organisatie)s en andere sociaal-
economische raden. De SERV geldt op internationaal
vlak als een goed voorbeeld van sociaal overleg en
faciliteert in dat kader de internationale
beleidsafstemming en benchmarking door actieve
participatie in internationale netwerken en
projecten. De SERV wil zich blijvend profileren en
engageren in internationale projecten en
partnerschappen vanuit de overtuiging dat inter-
nationale samenwerking en uitwisseling van
knowhow cruciaal zijn.

http://www.serv.be/node/9636
http://www.serv.be/node/10983
http://www.serv.be/node/12259


PRIORITE ITEN PAGINA |  08

 

2019-
2024

3.  PR IORITA IRE
WERKTERREINEN

De Vlaamse sociale partners zien voor de nieuwe
Vlaamse Regering drie grote werven om mee aan
de slag te gaan:

een toekomstgerichte economie en
infrastructuur
een wendbare en inclusieve samenleving
een slagkrachtige en financieel gezonde
overheid.

1.

2.
3.
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De nieuwe Vlaamse Regering moet de transitie naar
een toekomstgerichte en duurzame economie
steviger ondersteunen. Zo’n transitie vergt een
langere termijnvisie met keuzes waarop Vlaanderen
zal inzetten in het licht van de grote
maatschappelijke opgaven én met ruimte voor de
vele initiatieven van onderuit. Een ecosysteem dat
ondernemerschap en innovatie bevordert moet
deze transitie ondersteunen. Op korte termijn moet 

Een toekomstgerichte economie en
infrastructuur

werk worden gemaakt van de versnelling van
digitale transformaties, de daadwerkelijke en
gerichte invulling van het O&O-groeipad, de uitbouw
van open innovatie, een vereenvoudigde en
effectieve dienstverlening voor ondernemingen en
een evaluatie van de hervormde steunmaatregelen
op additionaliteit en maatschappelijke meerwaarde
in het licht van de gestelde transitieprioriteiten.
 
Het investeringsritme in infrastructuur moet
drastisch worden opgekrikt. Dat is nodig omdat een
goede infrastructuur niet alleen een
basisvoorwaarde is voor een performante
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economie, maar ook cruciaal is als hefboom voor de
benodigde technologische, ecologische en sociale
transities. De behoefte is groot. Het gaat om een
brede waaier aan infrastructuren, zowel publieke als
private, strategische en kleinschalige, in digitale
infrastructuur (Internet-of-Things en e-government),
gebouwen, openbaar vervoer,
transportinfrastructuur, energienetten, onderwijs-
en zorginfrastructuur, enz. Er is dringend nood aan
een strategische visie en een infrastructuurplan over
alle beleidsdomeinen en sectoren heen, met een
tijdsperspectief dat verder reikt dan de huidige
legislatuur. Een centrale capaciteitsopbouw over
infrastructuurbeleid met inbegrip van een degelijk
beheer en een goede regulering van het gebruik van
de infrastructuur is noodzakelijk.
 
Grote vooruitgang is nodig in het klimaat-
energiebeleid. Anders worden de Vlaamse klimaat-
en energiedoelstellingen voor 2030 quasi
onhaalbaar. Daarvoor moeten het energie- en
klimaatbeleid op een hoger niveau worden getild.
Stevige vooruitgang is nodig in discussies die het
klimaat- en energiebeleid in enge zin overstijgen:
begroting en fiscaliteit, investeringen, mobiliteit,
wonen, armoede, arbeidsmarkt, bestuur, … Het
kader, de infrastructuur, de prijzen, de budgetten en
de processen moeten juist zitten. De klimaat- en
energieproblematiek moet tegelijk en samen met
gelieerde maatschappelijke problemen worden aan-
gepakt. Enkel zo kan worden gezorgd voor meer
daadkracht en draagvlak, meer synergie en
coherentie en meer welvaart en welzijn. 
 
De mobiliteitsproblematiek vergt doortastende
maatregelen. De uitdagingen zijn groot, op tal van
gebieden zoals bereikbaarheid, milieu-impact,
verkeersveiligheid, enz. Het draagvlak voor ‘betalen
voor mobiliteit’, ingebed in een ruimer pakket van
mobiliteits-, ruimtelijke en flankerende maatregelen,
moet samen met de sociale partners worden
versterkt bij burgers en bedrijven op basis van
gedegen studiewerk en een brede maatschappelijke
dialoog. Er moet een nieuwe beleidsvisie voor en
organisatie van het collectief mobiliteitssysteem
komen waarin vele publieke en private partijen
intens samenwerken. Het infrastructuurbeleid moet
weg van de huidige versnipperde en instrumentele
en strategische benadering met ook meer aandacht 

voor de connectiviteit en bereikbaarheid van
economische poorten. Vanuit het perspectief van de
sociale partners vergen knelpunten zoals
verkeerscongestie en lange pendeltijden (die zorgen
voor hoge kosten voor werkgevers en voor
werkstressproblemen, motivatieproblemen en een
problematische werk-privébalans bij werknemers),
verkeersveiligheid (arbeidsongevallen op de weg) en
vervoersarmoede (voor sommige
bevolkingsgroepen een belangrijke verklaring voor
een lage participatie op de arbeidsmarkt) bijzondere
aandacht.

Een wendbare en inclusieve
samenleving
De nieuwe Vlaamse regering moet mee zijn
schouders zetten onder het akkoord 'Iedereen aan
boord' om zo samen met de Vlaamse sociale
partners de prioritaire arbeidsmarktuitdagingen aan
te pakken. Dit akkoord wil bijdragen tot de realisatie
van vier concrete doelstellingen: iedereen aan het
werk, iedereen duurzaam aan het werk houden,
Iedereen levenslang leren en ontwikkelen en
iedereen digitaal. Daarnaast moet een sterker
sociaal beleid ervoor zorgen dat iedereen ook
effectief mee is.
 
'Iedereen aan het werk' vraagt om een goed bestuur
van het arbeidsmarktbeleid en een meervoudig en
breed activeringsbeleid waarbij elk talent ten volle
wordt benut. Een goed bestuur impliceert dat de rol
van VDAB een hernieuwde invulling krijgt, zowel de
rol als arbeidsmarktregisseur als de rol als actor.
Verder moet het geheel aan activeringsmaatregelen
en het budget binnen Werk, Welzijn en Sociale
economie grondig worden geëvalueerd. Ook is
betere monitoring nodig van de ontwikkelingen in
de economie en op de arbeidsmarkt zodat proactief
kan worden ingespeeld op kansen en mismatches.
Een meervoudig activeringsbeleid betekent dat
verschillende instrumenten gelijktijdig nodig zijn:
begeleiding op maat om de drempels die
werkzoekenden ervaren weg te werken, specifieke
acties voor personen met een migratieachtergrond,
een gedegen doelgroepenbeleid met financiële
incentives en blijvend kwalitatieve maatregelen,
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 nieuwe instrumenten om werken aantrekkelijker te
maken (waaronder een jobstimulans, versterkt
inzetten op een sociale toeslag voor
éénoudergezinnen of gezinnen met een laag
inkomen (uit arbeid) en flexibele, kwaliteitsvolle en
betaalbare kinderopvang), versterkte interregionale
mobiliteit en een omvattend en coherent
migratiebeleid, sociale economie met aandacht voor
ondersteuning, in- en doorstroom en tot slot
kwalitatief werkplekleren. Een meervoudig en breed
activeringsbeleid impliceert dat de zoektocht naar
potentiele arbeidskrachten wordt geïntensifieerd
zowel bij de werkzoekenden als bij de potentiële
arbeidsreserve binnen de (heterogene) groep van
niet-beroepsactieven. Een plan potentiële
arbeidsreserve is nodig.
 
'Iedereen duurzaam aan het werk houden', vereist
een actief beleid inzake werkbaar werk voor
iedereen met bijzondere aandacht voor het aan
boord houden van ervaren werknemers. Om
effectief een versnelling hoger te schakelen op het
vlak van werkbaar werk moeten de acties uit het
Actieplan werkbaar werk worden uitgevoerd en
opgevolgd. Wat de 'werkbaarheidscheque'” betreft,
moet na evaluatie, worden bekeken hoe en onder
welke vorm deze tijdelijke maatregel structureel kan
worden verankerd. De nieuwe website
werkbaarwerk.be is bij uitstek het portaal voor het
gebruiksvriendelijk ontsluiten van bruikbare info,
tools en goede voorbeelden rond het thema
werkbaar werk. Om ervaren werknemers duurzaam
aan het werk te houden, wordt een gerichte
sensibiliseringscampagne rond de tewerkstelling van
55+’ers georganiseerd, maken ondernemingen werk
van een preventief retentiebeleid en wordt blijvend
ingezet op jobcoaching op de werkvloer. Op het
ogenblik dat voor individuen een afvloeiing dreigt,
moet naar een oplossing worden gezocht om ook de
ervaren werknemers op de arbeidsmarkt te houden.
Dit kan door middel van opleiding en/of financiële
stimuli en/of nieuwe/creatieve formules zoals
doorstarttrajecten en transitiepools. Wanneer een
afvloeiing dreigt, moet naar een oplossing worden
gezocht om ook de ervaren werknemers op de
arbeidsmarkt te houden. Dit kan door middel van
opleiding en/of financiële stimuli en/of
nieuwe/creatieve formules zoals doorstarttrajecten
en transitiepools.

'Iedereen levenslang leren en ontwikkelen' is
cruciaal om te kunnen (blijven) participeren aan een
snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving.
Vlaanderen kent hier heel wat uitdagingen, op een
aantal indicatoren doen we het (aanzienlijk) minder
goed dan de buur- of voorbeeldlanden. Vlaanderen
dient dan ook zonder uitstel een cultuur van
levenslang leren te installeren, met onder meer
stevige opleidingsincentives met een focus op de
competenties van de toekomst, de uitbouw van
duale trajecten voor jongeren en volwassenen,
gelijke onderwijs- en opleidingskansen, meer
mogelijkheden voor EVC-trajecten, … Betere
resultaten op vlak van levenslang leren zijn maar
mogelijk als er een adequaat en aantrekkelijk
aanbod is, zowel op het vlak van leervormen als op
het vlak van inhouden. Jongvolwassenen moeten
dankzij een aantrekkelijk en kwalitatief initieel en/of
hoger onderwijs goed uitgerust aan de start van hun
loopbaan kunnen komen en overtuigd zijn van het
belang van levenslang leren in de 21ste eeuw. Ook
bij volwassenen op beroepsactieve leeftijd en bij
ondernemingen moet die attitude van levenslang
leren ontstaan. Het onderwijs voor volwassenen en
zeker het hoger onderwijs dienen hun deuren wijd
open te zetten voor (werkende) volwassenen, met
onder meer aantrekkelijke en relevante
opleidingsinhouden. 
 
'Iedereen digitaal' wil een antwoord bieden op de
digitalisering dat het landschap grondig hertekent
van onderwijs, opleiding en vorming, jobs en arbeid.
De digitalisering veroorzaakt grote wijzigingen in de
vereiste competenties van werkenden en in de
houdbaarheidsdatum van vaardigheden en
diploma’s. Daarom moeten digitale competenties en
vaardigheden (verder) worden ontwikkeld door de
uitvoering van alle geformuleerde aanbevelingen in
het SERV-actieplan digitalisering en door een
digitaliseringsagenda voor onderwijs en vorming.
Ook moet iedereen de kans krijgen om volwaardig
te participeren aan deze digitale samenleving. Het
gebruik van digitale technologieën moet worden
gefaciliteerd en gegarandeerd voor iedereen. De
overheid heeft een voorbeeldfunctie en
voortrekkersrol te spelen naar andere diensten.
Daarom moet VDAB futureproof worden via het
nieuwe dienstverleningsmodel 2020 met een digitale
contactstrategie.
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Een sterker sociaal beleid moet verzekeren dat
iedereen mee is. Armoede moet effectiever en
efficiënter worden aangepakt door een meer
integrale aanpak en een ambitieuzer woonbeleid,
weg van de huidige overwegend sectorale aanpak
die leidt tot versnipperd, complex en ineffectief
beleid. Nieuwe risicogroepen vragen een breed
diversiteitssensitief en e-inclusief beleid om nieuwe
mechanismen van sociale uitsluiting of versterking
van bestaande sociale ongelijkheden te vermijden.
Zorg en sociale bescherming moeten beter worden
afgestemd op de evoluerende maatschappelijke
noden. Er moet een behoeftendekkend, betaalbaar,
voldoende flexibel en kwaliteitsvol aanbod komen
aan kinderopvang, buitenschoolse opvang en
ouderenzorg, met aandacht voor werkbaar werk van
de begeleiders. De verbreding van de Vlaamse
Sociale Bescherming tot een waaier aan
zorgbudgetten en zorgtickets vergt een duurzaam
financieel groeipad en een monitoring en periodieke
evaluatie van de effectiviteit, efficiëntie, kwantiteit
en kwaliteit van de geboden ondersteuning.
Bijkomende ondersteuning voor de
vermaatschappelijking van de zorg is nodig en
veronderstelt ook een versterking van en
partnerschappen met lokale besturen en actoren.

Het Vlaamse bestuur en beleid moeten beter.
Hervormingen zijn nodig in de wijze waarop de
Vlaamse overheid georganiseerd is en het
regeringsbeleid voorbereidt, maakt en uitvoert. De
politieke besluitvorming moet meer dan vandaag
kunnen steunen op degelijke, evidence based input
en analyses en op transparante en participatieve
beleidsvoorbereidende processen. De
maatschappelijke transities sturen en ondersteunen,
vraagt om een netwerkoverheid die doortastende
maatregelen neemt om de interne verkokering te
doorbreken, meer samen te werken met
middenveld en belanghebbenden en meer innovatie
en wendbaarheid te tonen om in te spelen op
nieuwe uitdagingen.

Een slagkrachtige en financieel
gezonde overheid

Een overheidsbrede digitale beleidsagenda is
dringend nodig. Die moet zorgen voor een
gecoördineerde visie en aanpak om versneld digitale
toepassingen in te zetten voor een betere en
inclusieve dienstverlening, administratieve
vereenvoudiging en interactieve beleidsvorming en
dienstverlening. Intensere samenwerking met de
federale overheid, de lokale besturen en de brede
samenleving (‘government as a platform’) is daarbij
cruciaal. Tegelijk moet de Vlaamse overheid nog
meer de rol opnemen als voortrekker voor de
digitale transitie van de brede samenleving en
ervoor zorgen dat iedereen kan participeren aan alle
aspecten van de digitale dienstverlening. 
 
Ook sturende, gezonde financiën blijven een
prioriteit. De diverse noden lopen in de vele
miljarden. De houdbaarheid van gezonde
overheidsfinanciën vereist een blijvend structureel
begrotingsevenwicht en een beperking en
beheersing van schulden zodat niet alleen vandaag,
maar ook in de toekomst maatschappelijke
beleidsprioriteiten kunnen worden gerealiseerd. De
budgettaire ruimte voor investeringen en verwante
prioriteiten moet daarbij sneller kunnen groeien dan
deze voor andere uitgaven. Daarnaast moeten
instrumenten worden ontwikkeld die nagaan hoe
met de beschikbare middelen de maatschappelijke
impact van het overheidsoptreden kan worden
gemaximaliseerd (‘value for money’) en moet de
discussie worden gevoerd over de inkomstenzijde,
fiscaliteit, fiscale hervormingen en alternatieve
financieringspistes.
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1.  INLE IDING

Duurzame welvaart en welzijn voor iedereen blijft
de kern van de gezamenlijke toekomstvisie van de
sociale partners. De Vlaamse sociale partners
onderschrijven de algemene ambitie voor
Vlaanderen die de Vlaamse Regering vooropstelde
in haar ontwerpvisie 2050: "het creëren van
welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en
duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig
en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen
meetelt" door in te zetten op vier dimensies: de
economische, socio-culturele, ecologische en
bestuurlijke. Dit sluit aan bij de duurzame
ontwikkelingsdoelen voor 2030 (Sustainable
Development Goals) van de Verenigde Naties, het
langetermijnwerkprogramma van de Europese
Commissie en het concept van ‘green inclusive
growth’ van de OESO. 
 
In de veelheid van evoluties zijn minstens drie
interdependente ontwikkelingen bijzonder relevant
voor het sociaal-economisch beleid: de
geglobaliseerde, digitale samenleving, de
klimaattransitie en circulaire samenleving en de
superdiverse samenleving. Het gaat om belangrijke
‘transities’: grote maatschappelijke verschuivingen
met verstrekkende gevolgen op diverse terreinen.
De uitdaging is om op deze ontwikkelingen in te
spelen, ze mee richting te geven, de kansen en
opportuniteiten die ze bieden te benutten en de
bedreigingen af te wenden. Dat vergt
gecoördineerde inspanningen en vernieuwing op
zowat alle belangrijke domeinen: arbeidsmarkt en
onderwijs, economie en innovatie, energie en
omgeving, fiscaliteit en begroting, sociale
bescherming en armoede, politiek en bestuur.
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De voorliggende nota bevat de belangrijkste
gezamenlijke aanbevelingen van de Vlaamse sociale
partners voor de nieuwe legislatuur 2019-2024. Ze
zijn in hoofdzaak gebaseerd op standpunten die
werden ingenomen in akkoorden van de sociale
partners en in adviezen van de SERV, waar nodig
geactualiseerd en aangevuld in het licht van de
toekomstige uitdagingen. Doorheen de tekst zijn
links opgenomen naar de belangrijkste akkoorden
en adviezen. 
 
Voor het domein mobiliteit hebben de sociale
partners hun prioriteiten ingebracht in de MORA en
er besproken met de andere organisaties die daarin
zijn vertegenwoordigd. Het resultaat van die
besprekingen is - samen met een uitgebreide
analyse van de mobiliteitsproblematiek - terug te
vinden in het mobiliteitsrapport 2019.

Mobiliteitsrapport 2019

http://www.mobiliteitsraad.be/node/13285
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2019-
2024

2.  INVESTEREN IN
EEN TOEKOMST-
GERICHTE
ECONOMIE  EN
INFRASTRUCTUUR

Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen die
een transitie vergen van het economisch weefsel
en de bijhorende infrastructuur. Volgens de SERV
moet de volgende Vlaamse Regering een
investeringsregering zijn, die veel meer dan nu
investeringen aanmoedigt en zelf realiseert. In het
bijzonder zijn veel investeringen in infrastructuur
nodig om die toekomst-gericht en duurzaam te
maken. Doelgerichte investeringen in innovatie en
flankerend economisch beleid zijn cruciaal om de
sociaal-economische transitie van Vlaanderen te
vergemakkelijken en de internationale positie van
Vlaanderen als aantrekkelijke, innovatieve
kenniseconomie te versterken.
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Digitale transformatie

Digitale technologieën zoals het gebruik van 'big
data', 'cloud computing', het ‘Internet of Things’ (IoT)
en artificiële intelligentie (AI) hertekenen de
industriële productie en de dienstverlening. Deze
dynamiek biedt heel wat opportuniteiten voor
bestaande en nieuwe ondernemingen. Maar
iedereen wordt ook geconfronteerd met een
complexer competitief landschap omdat
technologische ontwikkelingen snel gaan,
sectorgrenzen vervagen en de concurrentie
gelijktijdig op meerdere fronten en vanuit diverse
hoeken kan komen. Bestaande modellen,
waardeketens en economische systemen worden
uitgedaagd om zich te reorganiseren. Dit
veronderstelt een meervoudige strategie die digitale
innovaties bevordert en de toepassing van digitale
technologieën aanmoedigt. ‘Innovatie’ moet daarbij
breed worden ingevuld, zowel qua doelgroep als
inhoudelijk. Er moet aandacht zijn voor zowel
kennisintensieve als niet-kennisintensieve
ondernemingen in zowel de maakindustrie als de
landbouw, de dienstensector en de social profit, en
voor zowel technologische (producten en
technologieën) als niet-technologische innovaties
(businessmodellen, marktbenaderingen,
arbeidsorganisatie, financieringskanalen …).
 
Concreet vraagt de SERV – op het vlak van economie
en innovatie – om:

versnelling van de implementatie van digitale
technologieën. Het is essentieel dat de
implementatie van digitale technologieën wordt
versterkt en versneld. De diverse actoren
(overheden, werkgevers, vakbonden,
sectorfondsen …) moeten hard blijven inzetten op
sensibilisering en ondersteuning van concrete
initiatieven en kennisdeling (bv. naar
innovatievolgers). Het bewustzijn van het belang
om ‘mee’ te zijn met de digitalisering groeit bij alle
actoren. Toch blijft het in meerdere sectoren een
grote uitdaging om iedereen mee te krijgen en te
overtuigen. Dat geldt in het bijzonder voor
kleinere ondernemingen. Bewustmaking is
dringend en noodzakelijk omdat de snelheid van
veranderingen exponentieel is, terwijl de vele
bedrijven nog ‘lineair’ denken. Hiervoor is de ge-
bundelde ontsluiting van informatie

2.1  EEN ECONOMIE  IN
TRANSIT IE

Een Vlaamse economische visie moet bepalen op
welke toekomstgerichte activiteiten Vlaanderen de
komende jaren prioritair zal inzetten in het licht van
de diverse gewenste maatschappelijke transities en
de concurrentiepositie van Vlaanderen als
aantrekkelijke, innovatieve kennis. Dat vereist een
visie op de activiteiten waarin Vlaanderen sterk kan
staan, ook in internationaal verband. Zo’n visie
moet de basis leggen voor een ‘mission-oriented’
economie- en innovatiebeleid dat zich ent op
belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Deze
visie wil maatschappelijke impact realiseren met
oog voor voldoende kritische massa en win-wins
voor ondernemingen en werknemers. Tegelijk
moet het ruimte laten voor bottom-up
experimenten en leren. Als het beleid ook moet
sturen op maatschappelijke behoeften en
uitkomsten, kan innovatie ook niet langer
uitsluitend worden gemeten in de gebruikelijke
technologische en economische termen zoals het
aantal patenten, de uitgaven aan O&O en de groei
van de arbeidsproductiviteit. Dat blijft nodig, maar
aanvullende criteria zijn nodig om de
maatschappelijke waarde van innovatie uit te
drukken en om het lerend vermogen en het
creatief potentieel van een samenleving in kaart te
brengen. Dit alles impliceert een brede
betrokkenheid van maatschappelijke actoren
waaronder werkgevers en werknemers bij het
uittekenen van het economie- en innovatiebeleid
en de aansturing van de innovatiestructuren.
Bijzondere uitdagingen stellen zich de komende
jaren bij de ondersteuning van de digitale
transformatie, bij de klimaattransitie en de
circulaire economie en bij het verankeren en
aantrekken van lokale productieactiviteiten.
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wenselijk zodat kmo’s er terecht kunnen met al hun
vragen over digitalisering. Inhoudelijk gaat het dan
over o.a. cloud computing, e-commerce,
cyberveiligheid en privacy. Naast sensibilisering over
bestaande en opkomende technologieën en
datamanagement is er ook behoefte aan het
aanbieden van testfaciliteiten, partnermatching met
technologieaanbieders, demonstraties van in-house
technologieën en van technologie die tijdelijk ter
beschikking wordt gesteld door de
technologieontwikkelaars, implementatie van
nieuwe technologieën aan de hand van piloottesten
in diverse cases. Goede praktijken moeten meer
worden gedeeld tussen sectoren (bv. IoT-roadmap in
de zorgsector, B-Hive in de financiële sector,
Flanders Make en het Made Different programma in
de maakindustrie, Circular Bytes over digitalisering
als hefboom voor circulaire economie).

doeltreffende regulering. Nieuwe digitale spelers
en platformen spelen in de digitale economie en
in de deeleconomie een steeds belangrijkere rol
doordat ze meer keuzemogelijkheden bieden
voor de consumenten en nieuwe markten,
kansen creëren voor creatief ondernemerschap
en datagedreven innovatie mogelijk maken. Hun
potentieel voor maatschappelijke uitdagingen
zoals mobiliteit, veiligheid, gezondheidszorg, ... is
groot. Maar er is in sommige gevallen ook een
risico op concentratie van marktmacht als gevolg
van netwerkeffecten en lage opschaalkosten. Dat
kan problemen veroorzaken zoals uitsluiting,
inkoopmacht, prijsdiscriminatie, ... Ook controle
en toezicht op complexe softwaresystemen en
algoritmes worden steeds belangrijker.
Bovendien zorgen de ontwikkelingen voor
convergentie tussen voorheen gescheiden
sectoren zoals telecommunicatie, media, ICT en
energie en tussen regulatoire aspecten zoals
investeringen, toegang, concurrentie, privacy en
veiligheid. De huidige regulering daarentegen is
sectorspecifiek en riskeert snel achterop te
hinken. Controle-instanties en regulatoren
moeten intenser samenwerken, hun kennisbasis
verbreden en er mee voor zorgen dat hun
regulering gelijke tred houdt met de dynamiek op
het terrein. Zij moeten hun instrumentarium
actualiseren en uitbreiden met nieuwe
onderzoeksmethoden. Zo moeten zij – samen 

met de gebruikers zelf – er enerzijds mee voor
zorgen dat platformen inspraak organiseren (voice)
en anderzijds contesteerbaarheid verzekeren (exit)
door bv. een vlotte overdraagbaarheid van gegevens
van het ene platform naar het andere mogelijk te
maken (vergelijkbaar met het wisselen van een
energieleverancier nu en vroeger). Er moet worden
gezorgd voor een gelijk level playing field in de
platformeconomie, met bijzondere aandacht voor
de risico’s van machtsconcentratie en wettelijke (o.a.
fiscale) schemerzones. De overheid moet tevens de
uitwerking en verspreiding van een ‘corporate digital
responsibility code’ promoten zodat bedrijven die
excelleren op het vlak van digital stewardship, digital
transparency, digital empowerment, digital equity en
digital inclusion een competitief voordeel bekomen.

Visienota digitalisering en
robotisering

Actieplan digitalisering

een beleidskader voor e-commerce. Er is nood
aan een overzichtelijk, flankerend Vlaams e-
commerce beleidskader dat afstemming en
coherentie mogelijk maakt tussen de diverse
betrokken beleidsdomeinen (Werk, Economie en
Innovatie, Mobiliteit, Onderwijs) en
beleidsmaatregelen zodat ondernemingen en
handelaars op optimale wijze worden geflankeerd
in hun ontwikkeling en stappen naar e-
commerce. Zo’n beleidskader moet ook een basis
vormen voor overleg met het federale en lokale
bestuursniveau om te komen tot een optimale
beleidsmix voor de e-commercesector. Het moet
complementair worden ingezet met het
detailhandelsbeleid dat de nodige instrumenten
voorziet voor kernversterkende initiatieven van
steden en gemeenten Er moeten ook initiatieven
worden genomen voor een meer duurzame
ontwikkeling van e-commerce in Vlaanderen. De
focus moet liggen op de kosten en de gevolgen
van transport en e-commerce (bv. via een
sensibiliseringscampagne gericht op de klant) en
een onderzoek naar het potentieel van speciale
ontkoppelpunten aan de rand van de stad en
regionale knooppunten om goederenstromen
efficiënter te organiseren.

Advies e-commerce

http://www.serv.be/node/12298
http://www.serv.be/node/12580
http://www.serv.be/node/11418
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stimulansen voor bedrijven voor
duurzaamheidsstrategieën in de ganse keten. Be-
drijven moeten worden bijgestaan bij de
ontwikkeling van hun klimaat- en bredere
duurzaamheidsstrategieën (human rights due
diligence). Vooral bij kmo’s (inclusief land-
bouwbedrijven) is een degelijke ondersteuning en
ontzorging cruciaal. Daarbij moet ook worden
gezocht naar positieve stimulansen voor actoren
om elders in de keten emissies te reduceren. Dat
geldt voor bedrijven die stroomopwaarts en
stroomafwaarts emissies kunnen reduceren en
bij uitbreiding ook voor huishoudens die via
aangepaste duurzame consumptiepatronen
emissies kunnen verminderen. Deze emissies
elders in de keten kunnen verminderen door
minder materialen te gebruiken, door de
verlaging van de transportbehoefte, door de
reductie van emissies bij personeelsleden, omwo-
nenden, klanten of eindverbruikers via producten
en diensten die in hun gebruiksfase weinig
energie verbruiken of die energie helpen
besparen, door de ondersteuning van sociale
innovaties in brede zin, door het gebruik van
minder emissie-intenstieve producten en
diensten zodat toeleveranciers minder emissies
uitstoten, ...

De klimaattransitie en de transitie naar circulaire
economie moeten de komende jaren verder vorm
krijgen. Daarbij moeten klimaat-, economische en
andere milieudoelstellingen en -ambities worden
verzoend om sociaal-economische opportuniteiten
van de energie- en klimaattransitie te kunnen
benutten én om het draagvlak en de effectiviteit van
het klimaatbeleid te kunnen garanderen. 
 
Concreet vraagt de SERV om:

benutting van economische opportuniteiten van
de klimaattransitie. Klimaat-, economie- en
innovatiebeleid moeten in overleg met
betrokkenen, dus ook met werknemers en
werkgevers, een bewuste strategie uittekenen om
de lokale sociaal-economische opportuniteiten
van de energie- en klimaattransitie te benutten.
Dat kan door klimaat- en omgevingsmaatregelen
te focussen op duurzame activiteiten waarin de
Vlaamse economie sterk kan staan, die
tegelijkertijd een antwoord bieden op andere
maatschappelijke uitdagingen en die aansluiten
bij de transitie naar een circulaire economie. Dat
impliceert o.a. een economische en industriële
reflex in het omgevingsbeleid en een actieve
verkenning van opportuniteiten en hinderpalen.
Omgekeerd betekent dit ook dat het economie-
en innovatiebeleid zich meer moeten richten op
de uitdagingen en kansen verbonden met de
energie- en klimaattransitie en andere
omgevingsproblemen, bv. via een verbreding,
verdieping en betere afstemming van de
speerclusterwerking met het klimaat- en
omgevingsbeleid.

Klimaattransitie en transitie naar
een circulaire economie

Advies brede blik op energie- en
klimaatdoelen 2030

impactanalyses. Impactanalyses zijn belangrijk bij
de keuzes in het klimaatbeleid. Doorrekeningen
zijn nodig van diverse alternatieve scenario’s om
beslissingen te kunnen nemen. In het bijzonder
moeten de kostenefficiëntie van de gekozen
strategie en de impact op (kwetsbare) actoren
worden bewaakt, evenals de impact op het
sociaal-economisch weefsel, de macro-
economische parameters, de competitiviteit, het
investeringsklimaat, de energieprijzen, de
energiebevoorradingszekerheid, de impact op
andere milieudoelstellingen, ...

http://www.serv.be/node/12551
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circulaire businessmodellen. Circulaire
businessmodellen zoals productdienstcombina-
ties moeten worden gestimuleerd via
sensibilisering van ondernemers en consumenten
met oog op het vergroten van het draagvlak, het
vergemakkelijken van financiering en
vraagstimulering vanuit de overheid via opname
in overheidsbestekken. Hierbij is nood aan
maatwerkaanpakken voor kmo’s en
landbouwbedrijven die vooral bewust moeten
worden van de voordelen en kansen van een
circulaire economie. Huidige initiatieven zijn
relevant maar nog te veel ad hoc. Vlaanderen
Circulair heeft hierin een loketfunctie. Ook
moeten hinderpalen in de regelgeving worden
weggewerkt (zoals onduidelijkheid over definitie
afvalstof, einde-afvalcriteria, verschillende
interpretaties tussen bijproduct en afval).

Naast de verdienstelijking van de economie moet
volgens de SERV versterkt worden ingezet op de
promotie en het behoud van productieactiviteiten in
Vlaanderen met aandacht voor ketenzorg en 
-verantwoordelijkheid (due diligence). Lokale
productieactiviteiten verankeren niet alleen het
industrieel weefsel, de werkgelegenheid en de
bijhorende kennis, maar bieden ook voordelen op
het vlak van duurzaamheid. Gezien de grote
openheid en exportgerichtheid van de Vlaamse
economie is ook de internationale doorgroei van in
Vlaanderen verankerde bedrijven cruciaal.
 
Om productie in Vlaanderen te versterken, vraagt de
SERV om:

Inzet op productieactiviteiten

Beleidsagenda en aanbevelingen
circulaire economie

stimulering van duurzame lokale productie.
Bijzondere aandacht is hierbij nodig voor kmo’s
en voor bedrijven actief in de sociale economie.
De inspanningen voor circulair design (langere
levensduur en hogere herstelbaarheid) en het
lokaal herstellen en opknappen van producten
moeten worden verdergezet, vooral voor
consumptiepatronen met veel klimaatimpact en
veel potentieel voor lokale duurzame productie.
Voor gezinnen zijn dat bijvoorbeeld voeding,
toerisme en allerhande gebruiksgoederen. Verder
is ook onderzoek nodig naar mogelijkheden voor
het exportbeleid ten gunste van de uitvoer van
duurzame Vlaamse productie, in het bijzonder
voor processen en diensten waarbij de
ecologische winst van lokale productie niet teniet
wordt gedaan door de stijging van de
internationale transportemissies.

verbreding van de enge, sectorale aanpak in het
omgevingsbeleid. Er moet worden vermeden dat
duurzame lokale productie wordt gehinderd door
een enge, sectorale aanpak van omgevings-
problemen. In het slechtste geval kan een
sectorale uitstootbeperking ook leiden tot een
verschuiving van economische productie en de
bijhorende uit-stoot naar het buitenland, waar die
productie vaak koolstofintensiever en minder
milieuvriendelijk gebeurt. Zo kijkt het klimaat-

http://www.serv.be/node/13079
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beleid alleen naar wat Vlaamse schouwen
veroorzaken en blijven emissies die onze
consumptie en import elders veroorzaken buiten
beeld. Dat kan lokale activiteiten en hun emissies
wegduwen (carbon leakage), in het bijzonder bij
strikte sectorale klimaat- en energiedoelen voor de
niet-ETS-ondernemingen, die een plafond zetten op
de emissies van een sector. Een bredere
klimaataanpak kan – weliswaar tijdelijk – bepaalde
lokale (industriële) emissies verhogen, maar
vermindert de globale klimaatimpact én versterkt
het lokaal sociaal-economisch weefsel. Kansen voor
de recyclagesector moeten worden benut en de
aanwezige expertise gevaloriseerd. Hiervoor zijn
strategische keuzes nodig: recyclageactiviteiten
moeten aansluiten bij het industriële weefsel (bv.
chemische recyclage en valorisatie van
nevenstromen), de verwerking van gerecycleerde
kunststoffen moet zoveel als mogelijk in Vlaanderen
gebeuren en barrières voor beloftevolle projecten
op het vlak van 'Enhanced Landfill Mining' moeten
worden weggewerkt.

Om de transitie van de economie te faciliteren en
de internationale positie van Vlaanderen als
aantrekkelijke, innovatieve kenniseconomie te
versterken, is er nood aan een ondernemerschaps-
en innovatiebevorderend ecosysteem. Dat moet
inzetten op een positieve ondernemerscultuur, een
hoge productiviteit, een groot innovatievermogen
en een krachtig competentiebeleid. Een 'mission-
oriented' economie- en innovatiebeleid (zie 2.1)
moet er tegelijk voor zorgen dat sterke en
competitieve bedrijven in tal van sectoren worden
verankerd, dat clusters van ondernemingen en
kennisinstellingen zich verder kunnen ontwikkelen,
dat (nieuwe) bedrijven kunnen doorgroeien en dat
bepaalde diensten- en productieactiviteiten
opnieuw naar Vlaanderen worden gehaald en
ondernemingen hun inbedding in het
internationale economische weefsel verder
uitbouwen. Een gunstig, stabiel, rechtszeker en
efficiënt ondernemings- en investeringsklimaat
voor een duurzame, toekomstgerichte economie
bevordert niet alleen de opstart van nieuwe
ondernemingen, maar ondersteunt ook de
toekomstgerichte transitie van het bestaande
industriële potentieel en de doorgroei en
internationalisering van ondernemingen, faciliteert
continuïteit en overdracht van ondernemingen en
trekt buitenlandse investeringen aan. Finaal
verhoogt hierdoor de slagkracht van de hele
economie en het verzekert dat Vlaanderen als regio
maximaal concurrentieel kan blijven.

Advies doorgroei van
ondernemingen met behoud van
hun beslissingscentrum in
Vlaanderen

doorgroei van ondernemingen en behoud van
beslissingscentra in Vlaanderen. De binnenlandse
verankering en internationale doorgroei van
ondernemingen is cruciaal voor het innovatief
vermogen, de economische bedrijvigheid en de
directe en indirecte werkgelegenheid in
Vlaanderen. Zij moeten zich verder
toekomstgericht kunnen ontwikkelen. Dat
impliceert inzetten op het wegwerken van
hinderpalen voor investeringen in en de
exploitatie van productie- en andere activiteiten
(bv. inzake vergunningen), door voldoende
middelen te voorzien voor onderzoek en
ontwikkeling van proces-, product- en sociale
innovaties. Het impliceert ook zorgen voor een
duidelijk speelveld en level playing field zodat er
een fair concurrentiespel en adequate sociale
bescherming blijft, alsook het waakzaam
opvolgen van de kostenontwikkelingen.
Flankerend beleid moet ervoor zorgen dat
Vlaanderen als regio maximaal concurrentieel
kan blijven.

2.2  EEN ONDERNEMER-
SCHAPS-  EN INNOVATIE-
BEVORDEREND ECOSYSTEEM

http://www.serv.be/node/6083
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een monitoring en evaluatie van de
steunmaatregelen. De afstemming van de ver-
schillende VLAIO-steuninstrumenten,
bijvoorbeeld op het vlak van begrippenkader,
procedures gegevensopvraging bij
ondernemingen, moet worden verdergezet. Dat
geldt ook voor de business case gedreven
benadering en de geïntegreerde front-office van
het agentschap VLAIO. Belangrijk is tevens de
monitoring en evaluatie van de hervormde
steunmaatregelen. Elke steunmaatregel moet
gericht zijn op de creatie van additionaliteit en
maatschappelijke meerwaarde en ondersteuning
van de transitieprioriteiten. Het effect van een
subsidie overstijgt idealiter het directe voordeel
van de begunstigde en situeert zich ook op het

De overheid heeft in het ontwikkelen van een
gezond investerings- en ondernemerschaps-
bevorderend ecosysteem een steeds veranderende,
faciliterende rol te spelen dat de ondernemingszin
bevordert, drempels voor ondernemerschap
wegwerkt en een gunstig ondernemersklimaat
schept. Dat impliceert zowel het wegwerken van
bestaande drempels door vereenvoudiging van
regelgeving en vermindering van administratieve
lasten (o.a. door doorgedreven digitalisering), de
ondersteuning van het investeringsklimaat voor
nieuwe activiteiten (start-ups, living labs,
voorbeeldbedrijven en –activiteiten, nieuwe
circulaire businessmodellen) door bijvoorbeeld
ruimte voor experimenteren en leren in regelluwe
zones, als voldoende beschikbaarheid van kwantiteit
en kwaliteit van high-tech skills, financieel kapitaal
(vnl. voor kmo’s) en alternatieve financiering, … Het
impliceert ook zorgen voor een duidelijk speelveld
en level playing field tussen oude en nieuwe spelers
zodat er een fair concurrentiespel en adequate
sociale bescherming blijft, alsook het waakzaam
opvolgen van de kostenontwikkelingen op het vlak
van energieprijzen en loonkosten. 
 
Concreet vraagt de SERV om:

Gunstig investerings- en
ondernemersklimaat

Advies herstructurering beleidsdomein
Economie, Wetenschap en Innovatie

bredere economische en maatschappelijke vlak.
Binnen de Vlaamse overheid moet een
systematisch beleid worden ontwikkeld om de
efficiëntie, effectiviteit en impact van de
verschillende steunmaatregelen te monitoren en
te evalueren, zowel op individueel niveau als
systemisch. Effectieve instrumenten moeten
behouden blijven, minder goed werkende
bijgestuurd of afgeschaft. Daarbij is een analyse
nodig om na te gaan of de huidige selectiecriteria
voldoende zijn afgestemd op nieuwe
ontwikkelingen zoals bv. in de circulaire economie.

kapitaal voor starters en doorgroei. Start-ups en
scale-ups zijn cruciaal, o.a. voor de digitale en
circulaire transitie van de economie. Maar er is in
Vlaanderen geen grote dynamiek. In vergelijking
met andere Europese landen worden minder
nieuwe bedrijven opgericht en is de doorgroei
ervan beperkter. De oorzaken moeten worden
verkend en aangepakt. De indicaties zijn dat die
liggen in de cultuur en competenties, de
financiering, de wettelijke omgeving en de
integratie binnen de 'single market'. Dat zorgt
ervoor dat we boksen onder onze potentie.
Onder andere de mismatch tussen de behoefte
aan en het aanbod van kapitaal moet worden
aangepakt, specifiek voor start-ups die
doorlopend behoefte hebben aan kapitaal om
door te groeien. Modellen als
productdienstcombinaties vereisen een hoger
startkapitaal en dus meer voorfinanciering. Die
toegang tot groeikapitaal is vandaag vaak te
beperkt waardoor vanuit Vlaanderen
onvoldoende kan worden opgeschaald en er te
weinig doorgroeiers zijn. De reden is dat het
(toegenomen) aanbod aan
groeikapitaalfinanciering een te bescheiden
schaal en omvang heeft en versnipperd en
verspreid is over een veelheid aan relatief kleine
spelers. Er is overleg nodig met de
financieringsfondsen, consolidatie van groei-
kapitaalverschaffers en mobilisatie van middelen 

http://www.serv.be/node/9826
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Innovatie is steeds meer een interactief proces
tussen ondernemingen en/of kennisinstellingen en
dit zowel op regionaal als op internationaal niveau.
Ondernemingen moeten om succesvol te zijn zowel
externe als interne ideeën en technologieën
combineren. Het realiseren van open innovatie en
een echte samenwerkingscultuur is, ook in het licht
van de transformaties van het economisch en
maatschappelijk weefsel, cruciaal voor het
vernieuwend innovatievermogen van de Vlaamse
economie. 
 
Concreet vraagt de SERV om:

Samenwerkingscultuur voor
innovatie

Advies begrotingsmiddelen voor O&O

een O&O-groeipad. Tijdens de voorbije legislatuur
werd een sterke toename in O&O-middelen
gerealiseerd. Het is cruciaal om op de ingeslagen
weg verder te gaan en te zorgen voor het behalen
van de 1%-norm voor O&O-overheidsuitgaven in
de komende legislatuur, en om tegelijk bestaande
initiatieven te stroomlijnen en te zorgen voor vol-
doende kritische massa om impact te realiseren,
met focus op economische én maat-schappelijke
meerwaarde. Belangrijk is continuïteit, zekerheid
van de middelen en een goede wetenschappelijke
beleidsonderbouwing.

meer samenwerking in het O&O&I-landschap.
Drempels voor samenwerking met kmo’s moeten
worden weggewerkt. Uit de jaarlijkse ECOOM-
analyse van de Europese Innovatievragenlijst
blijkt dat kmo’s nog steeds minder kans hebben
om samenwerkingsverbanden aan te gaan met
andere stakeholders in vergelijking met grote
ondernemingen, terwijl zij daar net meer
behoefte aan hebben.

betrokkenheid van gebruikers en werknemers. In
open innovatieprocessen en clusters moeten ook
gebruikers en werknemers een belangrijkere rol
krijgen, naast ondernemingen, kennisinstellingen
en overheden (‘quadruple helix’). Mede door
nieuwe digitale technieken en vormen van
burgerbetrokkenheid wordt innovatie steeds
meer een proces van cocreatie met inbreng van
werknemers, gebruikers en ‘crowds’ die data en
ideeën genereren, concepten beoordelen, zelf
nieuwe zaken ontwikkelen, ... Ondernemingen en
kennisinstellingen nemen dan meer de rol op van
procesbegeleider of ondersteuner die ruimte
geeft aan de inbreng van burgers en gebruikers
van buiten de eigen organisatie. Dit vraag om
andersoortige innovatieprocessen, zoals
proeftuinen en living labs waarin producten en
diensten wendbaar en snel van prototype tot 

bij institutionele beleggers (beleggingsfondsen,
pensioenfondsen, verzekeraars), alsook de
mogelijke inzet van nieuwe financiële instrumenten
(fintech, crowdfunding, kredietunies, corporate
venturing, business angels, rollend fonds, …).

Advies industrieel kmo-beleid

http://www.serv.be/node/10402
http://www.serv.be/node/9603
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internationale blik. Het Vlaamse innovatiebeleid
moet beter worden afgestemd op de
internationale dimensie. Weeg verder op de
discussies over de inhoud en vorm van het
programma 'Horizon Europe' op basis van input
van de Vlaamse belanghebbenden en anticipeer
op de invulling ervan om de deelname van
Vlaamse bedrijven te stimuleren. Stimuleer
daarbij het bewustmakingsproces bij
ondernemingen op het vlak van
internationalisering en informeer kmo’s beter
over specifieke ondersteuningsinstrumenten voor
internationalisering. Voor Vlaamse kmo’s kunnen
de Europese programma’s namelijk een
belangrijke hefboom vormen voor internationale
netwerking, samenwerking en strategische
allianties, kennisopbouw en -diffusie en
internationaal vermarkten van innovaties. Die
internationale dimensie moet een reflex worden,
ook binnen het steuninstrumentarium. Een
belangrijke blijvende rol is hierbij weggelegd voor
Flanders Investment & Trade en voor VLAIO.

Ondernemerschapscompetenties
en organisatievernieuwing

Er is nood aan een beleid dat inzet op
ondernemerschapscompetenties en op
organisatievernieuwing zodat
organisatiekenmerken en
managementvaardigheden aanwezig zijn die in de
toekomst steeds belangrijker zullen worden. De
digitalisering zorgt ervoor dat nieuwe
organisatiemodellen versneld hun intrede doen in
bedrijven en organisaties. Digitale technologische
‘readiness’ realiseren, vereist aangepaste
organisatievormen en gepaste management- en
ondernemerschapscapaciteiten. De technologie
laat meer autonomie, inspraak en zelfsturing toe,
leidt tot meer klantgerichtheid en
projectgeoriënteerde organisatiestructuren, vraagt
andere managementskills, ... Internationaal
vergelijkend onderzoek leert dat Vlaanderen zeker
niet tot de best presterende landen behoort op
deze vlakken.
 
Concreet vraagt de SERV om:

versterkte ondernemerschapscompetenties. Een
versterkte focus op ondernemer-
schapscompetenties en een doorgedreven
levenscyclusbenadering van ondernemingen is
nodig. Ingegeven door de afschaffing van de
attesten van beroepsbekwaamheid, moet blijvend
worden ingezet op een competentiebeleid om
ondernemersvaardigheden te verwerven en op
peil te houden. Gebrek aan
ondernemerschapscompetenties bemoeilijken
vandaag start en doorgroei. Netwerking via
business incubatoren, acceleratoren,
innovatiehubs en corporate venturing is
interessant om experimenteerruimte te
realiseren en kruisbestuiving tussen starters en
bestaande bedrijven te realiseren. Mentorschap
vanuit grotere ondernemingen kan starters
sneller helpen groeien op financieel, juridisch en
HR-vlak. Omgekeerd kunnen starters innovatie en
wendbaarheid binnenbrengen. 

product worden ontwikkeld met inbreng en
tussentijdse evaluatie van gebruikers (‘design
thinking’) in plaats van het traditionele lineaire
innovatieproces waarin kennis wordt ontwikkeld in
O&O-afdelingen. 
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Ondernemerschap moet ook voldoende aan bod
komen in het onderwijs en in
ondernemersopleidingen. Jongeren moeten in
contact kunnen komen met wat het betekent om te
ondernemen in Vlaanderen, België en Europa. 
Studenten, jongeren uit verschillende disciplines
(technisch, economisch, juridisch, …) zouden elkaar
ook meer moeten vinden zodat er bij starters van bij
het begin een diverse set aan competenties
aanwezig is. Universiteiten en hogescholen moeten
dit actief stimuleren (bv. via groepswerk).

werknemersbetrokkenheid. Bij technologische
vernieuwingen en organisatieveranderingen is de
betrokkenheid van werknemers essentieel, niet
alleen om de gevolgen voor werknemers in goede
banen te leiden maar ook voor de mate waarin
nieuwe technologieën en werkwijzen
daadwerkelijk tot productiviteitstijgingen en win-
wins kunnen leiden. Immers digitale en andere
transities leiden vaak – zeker op termijn – tot
grondige veranderingen op de werkvloer, in de
arbeidsorganisatie en in functie-inhouden. De
steun en de betrokkenheid van het personeel zijn
dan essentieel. Bovendien worden de kennis en
vaardigheden die aanwezig zijn op de werkvloer
nog vaak onderbenut. Succesvolle
(digitale/circulaire) transities zetten in op
intrinsieke motivatie en vaardigheden van
mensen en maken er werk van om werknemers
sterker te maken ('empower') en hen
daadwerkelijk te betrekken bij veranderingen
('engage').

Advies over het voorontwerp decreet
afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer

organisatievernieuwing. Er zijn maatregelen nodig
om concepten van digitale transformatie en
innovatieve arbeidsorganisatie ingang te doen
vinden in meer bedrijven en organisaties. Dat
moet gebeuren door de kennis erover te
vergroten en beter te ontsluiten. De uitdaging is
om een nieuwe ‘mindset’ en organisatiecultuur te
creëren, gericht op een grotere connectiviteit en
interactie met klanten of consumenten en om de
digitalisering te zien als een katalysator voor
organisatorische vernieuwing en werkbaar werk.
Ze laat bv. toe om meer taken door zelfsturing te
laten opnemen en om het aantal hiërarchische
niveaus binnen organisaties te verminderen.
Werknemers kunnen door de digitalisering ook
meer tijd krijgen om mee na te denken over
processen. De digitalisering maakt zo ook een
manier van innoveren mogelijk die sneller gaat en
meer gebaseerd is op experimenten en
samenwerking tussen afdelingen en met klanten
en gebruikers. In competentieprognoses  is het
dan ook belangrijk om niet enkel te focussen op
de veranderingen in competenties maar ook op
de veranderingen in de arbeidsorganisatie die
nodig zijn. Op basis daarvan kunnen
vernieuwingen in organisatievormen en
arbeidsorganisatie worden ondersteund.

http://www.serv.be/node/11705
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Vlaanderen moet de komende jaren grondig
worden verbouwd. De uitbouw van nieuwe
infrastructuur en het onderhoud of de aanpassing
van bestaande infrastructuur verdienen een hoge
prioriteit omdat een kwaliteitsvolle infrastructuur
cruciaal is voor de welvaart en het welzijn.
Infrastructuur bepaalt in belangrijke mate mee de
aantrekkelijkheid van een regio voor buitenlandse
investeringen en talent en de verspreiding van
innovaties. Goede infrastructuur kan ook een
belangrijke hefboom zijn voor diverse transities.
 
Grote investeringen o.a. in gebouwen, openbaar
vervoer, fietsinfrastructuur, energie, water,
telecom, steden, kustbescherming, digitale
infrastructuur (o.a. 5G), … zijn nodig om de
infrastructuur te vernieuwen én aan te passen aan
belangrijke uitdagingen, zoals klimaatverandering,
mobiliteitsproblemen, dreigende
materiaalschaarste, milieuverontreiniging,
vergrijzing, digitalisering, migratie ... Er zijn vele
indicaties die getuigen van de ‘hongerige’ staat van
de Vlaamse infrastructuur, zoals het verouderde,
onderbenutte en vaak slecht ingeplante
gebouwenpark, de wachtlijsten voor investeringen
in scholen en sociale woningen of de
verkeerscongestie. Ook de Europese Commissie
gaf in haar Country Report 2019 al aan dat de
investeringen in België relatief laag zijn. Een
inhaalbeweging qua infrastructuurinvesteringen
biedt de kans om de infrastructuur af te stemmen
op de klimaattransitie, klimaatbestendig en
circulair te maken, tegelijkertijd lokale sociaal-
economische activiteiten te stimuleren, lokale
mobiliteits- en milieuproblemen aan te pakken o.a.
via beter openbaar vervoer, en andere
maatschappelijke uitdagingen bv. inzake zorg en
opleiding te realiseren. Infrastructuurinvesteringen 

Advies over de begroting 2019

2.3  EEN KWALITE ITSVOLLE
INFRASTRUCTUUR

moeten ook een antwoord bieden op nieuwe
behoeften, zoals investeringen in slimme steden en
digitale infrastructuur die de ruggengraat vormen
voor het ‘IoT’, digitale bedrijfsprocessen en online
commerciële platformen.

Het investeringsritme in publieke én private
infrastructuur moet dringend en drastisch
opgekrikt worden. Er is immers tijd nodig om de
infrastructuur grondig te herzien en om benodigde
projecten effectief te ontwikkelen. Bovendien zijn
de doelstellingen en uitdagingen zo groot dat
investeringsritmes voor sommige domeinen zelfs
met factor 3 (woningen in het kader van de
klimaat- en energiedoelen 2030) tot 7 (voor
scholen) opgekrikt moeten worden. Een brede
range van infrastructuurinvesteringen is trouwens
nodig, met publieke en private projecten,
strategische én kleinschalige projecten, bij
bedrijven, gezinnen, non profit-organisaties, lokale
besturen en andere actoren, in gebouwen,
openbaar vervoer en transportinfrastructuur,
netten, enz. Om deze benodigde
infrastructuuruitbouw te kunnen realiseren zijn
een goede planning, een centrale
capaciteitsopbouw en een degelijk beheer cruciaal.

http://www.serv.be/node/12593
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een inventarisatie van investeringsbehoeften per
domein. De diverse beleidsdomeinen en de
gereguleerde entiteiten (zoals netbeheerders,
scholengroepen, sociale
huisvestingsmaatschappijen, …) moeten hun
publieke én private investeringsbehoeften in
diverse scenario’s inventariseren. Dat gebeurt nu
nog niet voor al deze entiteiten even systematisch
als in sommige andere landen en volgens sterk
uiteenlopende uitgangspunten (vanuit
toekomstige behoeften dan wel vanuit
beschikbare budgetten) en processen (al dan niet
opgevolgd door de overheid of een regulator, al
dan niet in samenwerking met bedrijven en 
 kennisinstellingen). De inventarisatie-oefeningen 

De Vlaamse regering moet dringend een
geïntegreerd Vlaams infrastructuurplan laten
uitwerken door een centrale infrastructuurcel. Een
geïntegreerd Vlaams infrastructuurplan is nodig om
ervoor te zorgen dat de juiste infrastructuur-
projecten prioriteit krijgen en dat die nieuwe
projecten vlotter, efficiënter en evenwichtiger
worden uitgerold. Zo’n geïntegreerd Vlaams
infrastructuurplan geeft een overzicht van de
huidige infrastructuurprojecten en toekomstige
infrastructuurbehoeften in alle beleidsdomeinen en
sectoren, maakt met een langetermijnperspectief
een afweging tussen behoeften, rekening houdend
met de principes van de strategische visie van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en geeft aan
hoe deze projecten uitgerold, gefinancierd, beheerd
en onderhouden zullen worden.

Geïntegreerd Vlaams
infrastructuurplan

Advies wegen en omwegen naar
klimaatsucces

en bijhorende kosteninschattingen op korte en
langere termijn (dus inclusief onderhoudskosten
en vervangingsinvesteringen) moeten rekening
houden met diverse scenario’s, zodat op basis
hiervan gefundeerde keuzes kunnen worden
gemaakt. Die inschattingen zijn nodig om beter
zicht te krijgen op de omvang van de uitdagingen
alvorens nieuwe engagementen aan te gaan, om
beter prioriteiten te kunnen leggen, om
beleidskeuzes te onderbouwen, om win-wins te
realiseren en om te kunnen zorgen voor een
passende financiering. Ook de ruimere directe en
indirecte effecten van de diverse
infrastructuurinvesteringsscenario’s moeten in
kaart worden gebracht, zoals de impact op de
directe én indirecte CO2-emissies, de
materialenbehoeften, de lokale milieukwaliteit, de
beleving van de betrokkenen, de effecten op
gedrag, …

een afweging van investeringsbehoeften en
integratie in een verfijnd ruimtelijk kader. De
investeringsbehoeften uit de diverse domeinen
en in de diverse scenario’s moeten worden
samen gelegd, zodat ze tegen elkaar kunnen
worden afgewogen en geïntegreerd om
prioriteiten te leggen. Cruciaal is dat de keuzes
inzake infrastructuurplanning gebeuren volgens
de principes van de strategische visie van BRV o.a.
inzake ruimtelijke rendement en ruimtebeslag die
door lokale visievormingsprocessen worden
verfijnd en geconcretiseerd. Binnen het kader van
BRV is er dringend nood aan een volwaardige
ruimtelijke visie ten aanzien van wonen en
bedrijvigheid gestoeld op een gedragen
behoefteraming. Dat ruimtelijk kader moet
duidelijk maken welke infrastructuur waar past
en welke functies en of synergieën mogelijk zijn
om hiermee vervolgens bij het vergunningen-,
premie- en overig beleid en de uitbouw van
infrastructuur rekening te houden. Bewuste
ruimtelijke keuzes kunnen een hefboomeffect
hebben voor mobiliteits- en klimaatuitdagingen
en suboptimale lock-ins die de transitiekosten 

Advies FOPlan van Elia in 3D en in 360°-
perspectief

Concreet vraagt de SERV om:

http://www.serv.be/node/10481
http://www.serv.be/node/12901
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verhogen, vermijden. Het noodzakelijke sloopbeleid
moet hierop worden afgestemd. Ook kan in die
filosofie financiële ondersteuning voor de renovatie
van woningen op moeilijk of bereikbare of dure
locaties niet langer gewenst zijn omdat ze een
ongunstige ligging vanuit ruimtelijk of
mobiliteitsperspectief en de bijhorende hoge kosten
voor netwerkinfrastructuur bestendigen.

Advies over de begroting 2019

een gedragen, legislatuuroverschrijdend en
rollend perspectief. Voor de uitbouw van
infrastructuur en voor ruimtelijke transities is een
gedragen, langetermijnperspectief van belang. De
ontwikkelde langetermijnvisie voor
infrastructuurinvesteringen moet
legislatuuroverschrijdend worden volgehouden.
Tegelijk moet de planning rollend zijn zodat bij
het begin van de legislatuur nieuwe accenten
kunnen worden gelegd en plannen worden
geactualiseerd rekening houdend met eventuele
gewijzigde evoluties en inzichten. Ook moeten de
planningsprocessen het sociaal-economisch
middenveld betrekken bij de vastlegging van de
prioriteiten en ruimte voorzien voor een brede
maatschappelijke consultatie, zodat het plan
gedragen is. Het geïntegreerde infrastructuurplan
moet ook klaarheid scheppen over de uitrol van
infrastructuurprojecten in de praktijk, hun
financiering, hun beheer en hun onderhoud, liefst
vanuit integrale visie hierop.

Centrale capaciteitsopbouw

Een centrale capaciteitsopbouw binnen de overheid
over infrastructuurbeleid moet een lerend netwerk
en een geïntegreerde infrastructuurplanning
mogelijk maken. Capaciteit bundelen, opbouwen en
verspreiden rond cruciale aspecten van
infrastructuuruitbouw is nodig om
infrastructuurprojecten te faciliteren, te financieren,
de kosten te beheersen en draagvlak te creëren. Dat
moet gebeuren in nauw overleg met de
domeinspecifieke overheden, de lokale overheden
(ook in het licht van de regiovorming, bv. inzake
mobiliteitsinfrastructuur in vervoersregio’s),
(sectorale) regulatoren en diverse structuren
(huisvestingsmaatschappijen, netbeheerders,
scholengroepen, …). De Vlaamse overheid heeft
immers heel wat kennis en ervaring over de
organisatie, financiering en realisatie van
infrastructuurinvesteringen in huis, maar in
verspreide slagorde. De diverse
infrastructuuractoren werken weinig samen en vele
projecten worden afzonderlijk georganiseerd en
gefinancierd, zonder reflectie op mogelijke
synergiën met andere initiatieven over de diverse
regio’s, beleidsdomeinen en -niveaus heen. Dat
resulteert vandaag in een grote variatie aan
projectconstructies en financieringswijzen en in
efficiëntieverliezen omdat de diverse
infrastructuurprojectontwikkelaars het leerproces
rond complexe infrastructuurmateries steeds
opnieuw afzonderlijk moeten doorlopen. Een
centrale capaciteitsopbouw kan leiden tot meer
coherentie en meer efficiëntie en kan ook
spanningsvelden tussen externe en interne actoren
vermijden. Daarbij is afstemming nodig met de
bestaande initiatieven in de beleidsdomeinen
Omgeving en Mobiliteit en Openbare werken,
evenals met de initiatieven inzake complexe
investeringsprojecten en op regionaal niveau.

http://www.serv.be/node/12593
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De SERV vraagt concreet dat deze
capaciteitsopbouw betrekking hebben op de
uitwerking en bewaking van de strategische visie
rond infrastructuur (cf. supra) en op:

de financiering van infrastructuurprojecten.
Gebundelde expertise is nodig o.a. inzake de
concrete opzet van financieringsconstructies
inclusief alternatieve financieringspistes, de ESR-
matige behandeling en risicoverdeling, … Met het
oog op meer coherentie tussen de diverse
financieringsconstructies moet een afwegings- en
beslissingskader worden ontwikkeld voor de
uitwerking van de financieringsconstructies van
(semi-)publieke investeringsprojecten.

verschillende beleidsdomeinen en -niveaus en de
betrokken private spelers tot een goed einde te
brengen, maar ook om andere
projectontwikkelaars van (semi-)publieke projecten
daarrond bij te staan. Dat impliceert
regisseursexpertise rond overleg,
stakeholderconsultatie en coördinatie. Een vlotte
uitvoering van projecten hangt immers af van het
draagvlak voor deze projecten. Expertise moet
worden versterkt over hoe en wanneer
stakeholders worden betrokken, wanneer een
onafhankelijk bemiddelaar of intendant zinvol kan
zijn, hoe consultaties precies vorm moeten krijgen,
hoe beslissingen worden verantwoord, ...

kostenbeheersing. Gezien de grote
infrastructuurbehoeften en de beperkte middelen
moeten de kosten van de benodigde
infrastructuurinvesteringen goed worden
ingeschat en beperkt (value for money). Een
goede kosteninschatting vergt een integrale
levenscyclusbenadering die het beheer en het
onderhoud van de infrastructuur adequaat
doorrekent. Verder is het nodig om knowhow te
verspreiden over hoe innovatie en een efficiënt
gebruik van de bestaande infrastructuur de
kosten van infrastructuur kunnen beperken. De
geïntegreerde planning moet aanzetten tot
efficiëntere strategieën of maatschappelijke
subdoelen en de efficiëntie van de
overheidsorganisatie en -omkadering bewaken.

project-, procesmanagement en draagvlakcreatie.
Bundeling van Expertise is nodig rond de opmaak
en onderhandeling van juridische
contractvormen, rond de opvolging en
voorbereiding van procedures inzake ruimtelijke
ordening en complexe projecten en rond meer
technische zaken zoals het beheer van
materialen. Dit mag niet ten koste gaan van de
doorlooptijd. Integendeel, deze wordt idealiter
verkort. Het gaat ook over procesmanagement,
niet alleen om zelf de geïntegreerde
infrastructuurplanning in nauw overleg met de 
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een versterkte regulering van infrastructuur.
Adequate regulering van de uitbouw en het
gebruik van infrastructuur is cruciaal. Bijzondere
aandacht is hierbij nodig voor de regulering van
nutsvoorzieningen en slimme infrastructuur. Bij
infrastructuur rond nutsvoorzieningen moeten
diverse pistes worden bekeken voor een meer
geïntegreerde regulering van diverse
nutsvoorzieningen (zie onder 2.1 bij doeltreffende
regulering: controle-instanties en regulatoren
moeten intenser samenwerken, hun kennisbasis
verbreden en er mee voor zorgen dat hun
regulering gelijke tred houdt met de dynamiek op
het terrein). Proactieve regulering is ook cruciaal
bij slimme infrastructuur en nog meer bij
zelflerende systemen gezien de nieuwe risico’s
voor publieke waarden van slimme infrastructuur
zoals privacy, veiligheid, antidiscriminatie,
transparantie, democratische controle, … en voor
vanzelfsprekende verworvenheden zoals gelijke
toegang.

De hinderpalen voor de effectieve realisatie van de
benodigde en geplande infrastructuurinvesteringen
moeten worden weggewerkt. Aandachtspunten zijn
vooral de financiering van de behoeften die de
huidige investeringsritmes overstijgen en de
bijhorende sterk uitgebreide behoefte aan
arbeidskrachten vooral in de bouwsector (cf. infra).
 
Ook een degelijk beheer en een goede regulering
van de bouw en het gebruik van infrastructuur zijn
cruciaal. Dat moet maatschappelijke belangen
terzake bewaken en kan de investeringsbehoefte
beperken en de efficiëntie van investeringen
verhogen.
 
De SERV vraagt concreet om:

Realisatie van infrastructuur-
werken, beheer en regulering

uitgeklaarde discussies over het beheer van
infrastructuur. Het beheer van infrastructuur
moet goed zijn georganiseerd. Discussies terzake,
o.a. rond de aanduiding van beheerders (bv.
databeheerders), de afbakening van
takenpakketten van beheerders (bv.
kerntakendebatten) en de vergoeding van deze
beheerders (bv. nieuwe tariefstructuren), moeten
dringend worden onderbouwd, overlegd en 
 uitgeklaard.

betere opvolging en gebruik van infrastructuur.
De bestaande infrastructuur moet beter
opgevolgd, gebruikt en flexibel worden ingezet.
De mogelijkheden van digitalisering en
verslimming moeten ten volle worden ingezet, bv.
in het kader van de opvolging van het
gebouwenpark, de uitbouw van slimme steden of
het beheer van netten en mobiliteitsstromen.
Ook het delen en multifunctioneel gebruik van
infrastructuur is van belang. Waar nodig en
gewenst moet het regulerend kader hiervoor
worden aangepast.
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2019-
2024

3.  INVESTEREN IN
EEN WENDBARE
EN INCLUSIEVE
SAMENLEVING

Verschillende maatschappelijke trends zoals de
omvangrijke vervangingsvraag door de vergrijzing
en ontgroening van de beroepsbevolking, de
toenemende diversiteit mede door recente
migratiestromen, de (noodzakelijke) transitie naar
een meer groene, klimaatvriendelijke, circulaire
economie en de digitalisering tekenen onze
samenleving. Dit biedt nieuwe kansen en
uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid, maar
vereist ook nieuwe competenties en een goed
functionerende arbeidsmarkt. Maatregelen zijn
nodig voor het wegwerken van knelpuntvacatures
(en zo ook de kraptes op de arbeidsmarkt) en voor
het ondersteunen van duurzame loopbanen en van
werk-naar-werk transities. Daarbij moet er steeds
oog zijn voor de kwaliteit van de jobs. Ook de
positie van kansengroepen op de arbeidsmarkt is
blijvend een aandachtspunt. Bovendien zijn een
gepast opleidingsaanbod en sterke incentives
noodzakelijk opdat werkgevers, zelfstandige
ondernemers en werknemers voldoende
investeren in ontwikkeling, om- en bijscholing.
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Transities zorgen voor nieuwe kansen en
uitdagingen voor de bredere samenleving op het
vlak van zorg, sociale bescherming en
armoedebeleid. Onder impuls van demografische,
sociale, economische en technische ontwikkelingen
wijzigen de sociale risico’s en de diversiteit in de
samenleving. Er is een gerichte beleidsaanpak nodig
om risico’s op dualisering of uitsluiting aan te
pakken en sociale grondrechten te realiseren. Het

lokale beleidsniveau speelt daarin een belangrijke
rol. De digitale ontwikkelingen laten toe om de vraag
naar zorg of sociale bescherming beter te capteren
en om administratief te ‘ontzorgen’. De diversiteit op
de arbeidsmarkt stijgt. Dit kan maar samengaan met
een sterke economie wanneer alle talenten kansen
krijgen, vooroordelen en discriminatie geen plaats
krijgen en er een breed draagvlak is voor meer
diversiteit op de werkvloer.
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De Vlaamse arbeidsmarkt van de toekomst staat
voor een aantal grote uitdagingen:
 

De Vlaamse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren
steeds krapper geworden. De vraag naar
werknemers groeit, onder meer onder impuls
van een aantrekkende economie, terwijl het
aantal werkzoekenden afneemt. Globaal
genomen, staan tegenover elke openstaande
VDAB-vacature steeds minder werkzoekenden,
wat de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt
steeds nijpender maakt. O.a. technici,
bouwarbeiders, ICT-medewerkers,
vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen,
verzorgenden en leerkrachten prijken hoog op
de VDAB-knelpuntenberoepenlijst. Deze
oplopende spanning lijkt niet langer louter
conjunctureel, maar kent dit keer een meer
structureel karakter omdat door demografische
factoren het aantal potentiële werkenden daalt.
De schaarste is problematisch voor het
functioneren van de verzorgingsstaat en de
sociale zekerheid, voor de groei van
ondernemingen en voor andere
arbeidsintensieve uitdagingen zoals de grote
‘verbouwing’ van Vlaanderen in het licht van de
klimaat- en energie-uitdagingen.
Ondanks deze krapte, is er blijvend een grote
groep werkzoekenden met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt, hetgeen zich vertaalt in
mismatches op de arbeidsmarkt, een lagere
kans op werk en een lagere
werkzaamheidsgraad bij personen met een
arbeidshandicap, 55+’ers, kortgeschoolden en
personen met een migratieachtergrond.
Bovendien leven er vooroordelen t.a.v. bepaalde
groepen werkzoekenden die kunnen leiden tot
discriminatie.
De participatie aan levenslang leren is laag en
het bereik van kansengroepen is blijvend een
aandachtspunt, ook bij instrumenten van
werkplekleren.

3.1  IEDEREEN AAN BOORD Slechts één op twee werknemers en zelfstandige
ondernemers heeft volgens de definitie van de
werkbaarheidsmonitor een werkbare job en
doorwerken tot aan de pensioenleeftijd is voor
velen (mede hierdoor) geen sinecure.
De digitalisering hertekent onze economie en
arbeidsmarkt grondig. Dit biedt opportuniteiten
maar brengt ook grote uitdagingen met zich
mee.
De ongekwalificeerde uitstroom neemt terug toe
en er zijn nog steeds skills mismatches tussen
wat het initieel onderwijs, vorming en opleiding
vandaag aanbieden en wat de arbeidsmarkt nu
en in de toekomst vraagt (cfr. STEM).

 
In het SERV-akkoord 'Iedereen aan boord' schuiven
de Vlaamse sociale partners gezamenlijk een aantal
acties naar voor om de arbeidsmarktuitdagingen
het hoofd te bieden. Ze beogen vier concrete
doelstellingen: (1) Iedereen aan het werk; (2)
Iedereen duurzaam aan het werk houden; (3)
Iedereen levenslang leren en ontwikkelen en (4)
Iedereen digitaal.
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Iedereen aan het werk

Om de arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken,
moeten er allereerst meer mensen aan de slag.
Echter, de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is de
laatste jaren continu gestegen (en wel tot 74,6% (in
2018). Zeker bij groepen met een gunstig
arbeidsmarktprofiel, zoals hooggeschoolden of 25-
tot 49-jarigen is de werkzaamheidsgraad hoog
(85,9% en 86,2% in 2018). Indien deze tendens zich
in de nabije toekomst verderzet, is de algemene
doelstelling uit het Pact 2020 (76%) binnen
handbereik. Echter, een aantal andere landen (zoals
Zweden, Duitsland en Nederland) doen het nog
beter. Ook de werkzaamheidsgraad bij
kansengroepen (55+’ers, kortgeschoolden, personen
met een arbeidshandicap en personen met een
migratieachtergrond) is aanzienlijk lager. Bovendien
is één op vier Vlamingen op beroepsactieve leeftijd
niet aan het werk. Onder hen de groep van niet-
werkende werkzoekenden die sterk afneemt, maar
wel een hoog aandeel langdurig werkzoekenden telt
(50% in 2018). Zij missen vaak (recente) werkervaring
of de gevraagde skills en zijn bijgevolg niet
gemakkelijk naar de openstaande vacatures te
begeleiden. Daarnaast telt Vlaanderen ook een grote
groep mensen die noch werkend, noch
werkzoekend zijn en zich dus niet op de
arbeidsmarkt aandienen. Het huidig activeringbeleid
is niet op hen gericht.
 
Werkzoekenden kunnen verschillende drempels
ervaren die de zoektocht naar werk bemoeilijken.
Deze drempels kunnen erg uiteenlopend zijn, zoals
de leeftijd, een beperkte kennis van het Nederlands, 
weinig digitale skills, psychosociale problemen,
geringe mobiliteitsmogelijkheden, geen toegang tot
kinderopvang, gebrek aan een uitgebreid sociaal
netwerk, weinig of geen professionele ervaring, … 
Zeker voor de kansengroepen kunnen deze
drempels een grote invloed hebben op hun
werkzaamheidsgraad.
 
Het streven naar 'Iedereen aan het werk', wil een
antwoord bieden op de huidige krapte, mismatches
en drempels op de arbeidsmarkt met oog voor
groepen die het vandaag nog steeds moeilijk

hebben op de arbeidsmarkt of (om uiteenlopende
redenen) inactief zijn.
 
Enerzijds vraagt dit om een meervoudig en breed
activeringsbeleid waarbij elk talent ten volle wordt
benut en waarbij begeleiding, ondersteuning,
opvolging, controle en sanctie deel uitmaken van
één coherent activeringsproces vanaf de start van
de werkloosheid met als doel snellere en duurzame
tewerkstelling. Meervoudig betekent dat
verschillende instrumenten gelijktijdig nodig zijn.
Breed betekent dat de zoektocht naar potentiële
arbeidskrachten moet worden geïntensifieerd zowel
bij de huidige beschikbare arbeidsreserve (of de
werkzoekenden) als bij de potentiële arbeidsreserve
binnen de (heterogene) groep van niet-
beroepsactieven.

Om bij te dragen tot 'Iedereen aan het werk'
concretiseren de SERV-sociale partners in het
akkoord 'Iedereen aan boord' volgende acties inzake
een meervoudig en breed activeringsbeleid:

begeleiding op maat om de drempels die
werkzoekenden ervaren weg te werken. Hierbij
gaat specifieke aandacht uit naar 55+’ers, 60+’ers,
kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden,
personen met een arbeidshandicap en personen
met een migratieachtergrond.

bijzondere aandacht voor personen met een
migratieachtergrond gezien hun lagere
werkzaamheidsgraad en hun
ondervertegenwoordiging in
activeringsmaatregelen en in vorming en
opleiding. De Actielijst personen met een
migratieachtergrond die integraal deel uitmaakt
van het akkoord Iedereen aan boord vermeldt 60
concrete acties.

Advies actielijst personen met een
migratieachtergrond

een gedegen doelgroepenbeleid met zowel sterke
financiële incentives als blijvend kwalitatieve
maatregelen. Dit impliceert o.a. dat de
aanwervingsstimulans voor langdurig
werkzoekenden wordt hervormd tot een RSZ-
korting. Verder moet de mogelijkheid van een
loopbaanondersteuningspakket verder wordt
uitgediept.

http://www.serv.be/node/13204
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een plan potentiële arbeidsreserve. Dit plan
vertrekt van diepgaand onderzoek naar de
verschillende groepen en zet in op klassieke
activeringsmaatregelen en op flankerend beleid
aangepast aan de specifieke context.

verder onderzoek naar nieuwe instrumenten om
werken aantrekkelijker te maken. We
onderzoeken of en onder welke modaliteiten het
invoeren van een jobstimulans of een bijkomende
sociale toeslag voor werkende alleenstaande
ouders en voor gezinnen met een laag inkomen
(uit arbeid) binnen het huidige groeipakket een
antwoord zou kunnen zijn. We pleiten ook voor
flexibele, kwaliteitsvolle en betaalbare
kinderopvang voor baby’s en peuters en
buitenschoolse opvang voor schoolkinderen.

Advies conceptnota tijdelijke
werkervaring

Advies BVR wijkwerken

Advies voorontwerp decreet wijk-
werken

Advies tijdelijke werkervaring en
werkervaringsstage

Advies ontwerpdecreet tijdelijke
werkervaring

versterkte interregionale mobiliteit.

een omvattend en coherent migratiebeleid. Dit
impliceert o.a. een snelle en klantvriendelijke
procedure voor economische migratie.

sociale economie met aandacht voor
ondersteuning, in- en doorstroom.

kwalitatief werkplekleren. Er wordt versterkt
ingezet op vormen van werkplekleren, zoals
VDAB-stages en tijdelijke werkervaring, in het
bijzonder bij groepen die nu minder participeren.

Anderzijds vraagt het streven naar 'Iedereen aan het
werk' een goed bestuur van het arbeidsmarktbeleid.
In het akkoord formuleren de Vlaamse sociale
partners volgende concrete acties:

een versterkte VDAB. Hiertoe moet de VDAB een
hernieuwde invulling krijgen voor zijn dubbele rol
als arbeidsmarktregisseur en -actor. VDAB moet
haar samenwerking met andere organisaties
structureel intensifiëren.

een degelijke evaluatie. Het geheel aan
activeringsmaatregelen en het volledige budget
binnen Werk, Welzijn en Sociale economie moet
grondig worden geëvalueerd.

verbeterde arbeidsmarktmonitoring. Er is betere
monitoring nodig van de ontwikkelingen in de
economie en op de arbeidsmarkt zodat proactief
kan worden ingespeeld op kansen en mismatches
die maatschappelijke transities zoals digitalisering
en circulaire economie zullen creëren.

Advies versterking Vlaams
doelgroepenbeleid

Actieplan werkbaar werk

Advies aanwervingsstimulans

Akkoord banenpact

Advies laaggeschoolde vrouwen met
een migratieachtergrond

VESOC-akkoord loopbaanbeleid

Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen
voor het investeringsplan WIP

Prioriteitennota economische migratie

Advies nieuw beleid economische
migratie

Advies gecombineerde vergunning

Actieplan werkbaar werk

Akkoord banenpact

VESOC-akkoord samen op de bres 50+

http://www.serv.be/node/10185
http://www.serv.be/node/11643
http://www.serv.be/node/11475
http://www.serv.be/node/10822
http://www.serv.be/node/10663
http://www.serv.be/node/12606
http://www.serv.be/node/12233
http://www.serv.be/node/10919
http://www.serv.be/node/10150
http://www.serv.be/node/12519
http://www.serv.be/node/6117
http://www.serv.be/node/2657
http://www.commissieeconomischemigratie.be/node/13260
http://www.serv.be/node/12602
http://www.serv.be/node/12424
http://www.serv.be/node/12233
http://www.serv.be/node/10150
http://www.serv.be/node/2289
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Iedereen duurzaam aan het werk
houden

In een evenwichtige arbeidsmarkt moet iedereen die
aan het werk is, aan het werk kunnen blijven. Het
streven naar 'Iedereen duurzaam aan het werk
houden', wil een antwoord bieden op de dalende
trend in de werkbaarheid in Vlaanderen en de
positie van ervaren werknemers op de
arbeidsmarkt, die weliswaar al sterk is verbeterd,
nog bijkomend ondersteunen.
 
Om werkenden langer en met meer goesting aan de
slag te houden, moet een actief beleid worden
gevoerd inzake werkbaar werk voor iedereen.
Aandacht voor competentie- en
loopbaanontwikkeling, motivatie, psychische en
fysieke gezondheid en werk-privébalans zijn de
pijlers van een goed werkbaarheidsbeleid.
 
Er moet versterkt worden ingezet op kwaliteitsvolle
jobs en duurzame loopbanen met voldoende ruimte
voor levenslang leren en oog voor
loopbaantransities (in een onderneming, tussen
ondernemingen, van en naar ondernemerschap, in
een sector, tussen sectoren, geografisch). De
maatschappelijke trends leiden immers tot
structuurveranderingen in de economie met wellicht
krimpende werkgelegenheid in bepaalde sectoren
en toenemende werkgelegenheid in andere.
Sommige jobs verdwijnen, nieuwe jobs ontstaan en
de jobinhoud verandert. Om te anticiperen, moeten
werknemers de mogelijkheid krijgen om hun
loopbaan te sturen. De overgang van de ene naar de
andere job zou vlot en zonder drempels of
belemmeringen moeten verlopen. Bijzondere
aandacht gaat uit naar het duurzaam aan het werk
houden van ervaren werknemers.

Om bij te dragen tot 'Iedereen duurzaam aan het
werk houden', vermeldt het akkoord Iedereen aan
boord engagementen en maatregelen rond twee
doelstellingen:

Akkoord Actieplan Werkbaar Werk

Actieplan werkbaar werk

Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016
werknemers

Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016
zelfstandige ondernemers

VESOC-akkoord samen op de bres 50+

VESOC-akkoord uitbreiding van de
systematische aanpak 50+

SERV-akkoord 50+ bijsturing ' Samen
op de bres voor 50+'

inzetten op werkbaar werk voor iedereen. Dit
impliceert dat de acties uit het Actieplan
werkbaar werk worden uitgevoerd en verder
worden opgevolgd. De nieuwe website
werkbaarwerk.be van de SERV wordt verder
verfijnd en up to date gehouden. Tijdelijke
maatregelen op het vlak van werkbaar werk
(zoals de werkbaarheidscheques) moeten worden
geëvalueerd. Na evaluatie moet worden bekeken
hoe en onder welke vorm deze maatregelen
structureel kunnen worden verankerd om
blijvend en op lange termijn effectief een
versnelling hoger te kunnen schakelen op het vlak
van werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid.

ervaren werknemers duurzaam aan het werk
houden. Een gerichte sensibiliseringscampagne
rond de tewerkstelling van 55+’ers is nodig om
vooroordelen het hoofd te bieden. Het gebruik
van de methodiek van jobcoaching op de
werkvloer moet worden gestimuleerd. Op het
ogenblik dat voor individuen een afvloeiing dreigt,
moet er naar een oplossing worden gezocht om
ook de ervaren werknemers op de arbeidsmarkt
te houden. Dit kan door middel van opleiding
en/of financiële stimuli. Nieuwe/creatieve
formules zoals doorstarttrajecten kunnen worden
ingezet. Wanneer een wetgevend initiatief rond
doorstarttrajecten tot stand zou komen,
engageren de Vlaamse sociale partners zich om
afspraken te maken rond de modaliteiten en de
doelgroep. Ook de idee van transitiepools (poolen
van werknemers) moet worden meegenomen om
waar mogelijk afvloeiing te voorkomen. Verder
inzetten op verrijkt outplacement is een must.

http://www.serv.be/node/12899
http://www.serv.be/node/12233
http://www.serv.be/node/11126
http://www.serv.be/node/10916
http://www.serv.be/node/2289
http://www.serv.be/node/4058
http://www.serv.be/node/8746
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Iedereen levenslang leren en
ontwikkelen

Voor de SERV is de participatie aan levenslang leren
en ontwikkelen cruciaal om te kunnen (blijven)
participeren aan een snel veranderende
arbeidsmarkt en samenleving. Vlaanderen kent hier
heel wat uitdagingen: op een aantal indicatoren
doen we het (aanzienlijk) minder goed dan de buur-
of voorbeeldlanden. Vlaanderen dient dan ook
zonder uitstel een cultuur van levenslang leren en
ontwikkelen te installeren, met onder meer stevige
opleidingsincentives, een focus op de competenties
van de toekomst, de uitbouw van duale trajecten
voor jongeren en volwassenen, degelijke
competentieprognoses en een actueel en
aantrekkelijk onderwijsaanbod.
 
De startbasis van een toekomstgericht opleidings-
en competentiebeleid moet een geïntegreerde visie
rond leercultuur en levenslang leren zijn. Zulke visie,
alsook versterkte sensibilisering en flankerend
beleid, moeten leren tijdens de loopbaan als
vanzelfsprekend maken. Het OESO-rapport ‘Skills
Strategy Flanders’ dat focust op leercultuur,
matchen van vaardigheden, benutten van
competenties, competentiebeleid en de financiering
ervan, biedt hiertoe kapstokken.

OESO Skills Strategie Vlaanderen 2019

Vaardigheden boven: 11 inspirerende
praktijken in Vlaanderen

De Vlaamse sociale partners vertrekken voor een
meer coherent beleid rond arbeidsmarktgerichte
opleidingen voor werkenden vanuit het VESOC-
akkoord ‘Hervorming Opleidingsincentives
Werknemers’ van 11 juli 2017. Om bij te dragen tot
'Iedereen levenslang leren en ontwikkelen',
concretiseren de SERV-sociale partners in het
akkoord Iedereen aan boord acties die de
participatie aan levenslang leren verhogen:

een verhoogde en open enveloppe voor het
Vlaams Opleidingsverlof, met een indexering
van het forfait;
overleg hoe de leermotivatie en deelname aan
opleiding en vorming extra kan worden
gestimuleerd (via bestaande en nieuwe
incentives);
onderzoek naar een verbeterde coördinatie en
regie van het opleidingsaanbod, de
opleidingsbudgetten en de maatregelen;
één geïntegreerd(e) opleidingsdatabank/-
platform;
een aanklampend stimulerings- en
sensibiliseringsbeleid om de deelname aan
vorming en opleiding van 55+’ers en
kortgeschoolden te verhogen.

VESOC-akkoord Hervorming van de
opleidingsincentives voor werknemers

Advies voorontwerp decreet Vlaams
opleidingsverlof

Advies BVR Vlaams opleidingsverlof

Advies Vlaams opleidingskrediet privé-
sector en private social profit en
opleidingscheques

Betere resultaten op vlak van levenslang leren en
ontwikkelen zijn maar mogelijk als er een adequaat
en aantrekkelijk aanbod is, zowel op het vlak van
leervormen als op het vlak van inhouden. Een
aantrekkelijk initieel onderwijs vormt de
noodzakelijke onderbouw voor levenslang leren.
Jongvolwassenen moeten goed uitgerust aan de
start van hun loopbaan kunnen komen en overtuigd
zijn van het belang van levenslang leren in de 21e
eeuw. Ook bij volwassenen op beroepsactieve
leeftijd en bij ondernemingen moet die attitude van
levenslang leren ontstaan. Het
volwassenenonderwijs en zeker het hoger onderwijs
dienen hun deuren wijd open te zetten voor
werkenden met aantrekkelijke en relevante
opleidingsinhouden. Zo kunnen we vermijden dat
leren in Vlaanderen stopt op de leeftijd van 18 of 23
jaar.

een integrale uitrol van het akkoord ‘Hervorming
Opleidingsincentives Werknemers en een
evaluatie van (de hervorming van) de
opleidingsincentives, ook de incentives die niet
gevat zijn door het akkoord;

https://www.vlaanderen.be/publicaties/oeso-skills-strategie-voor-vlaanderen-2019-assessment-and-recommendations
http://www.serv.be/node/12831
http://www.serv.be/node/11700
http://www.serv.be/node/12381
http://www.serv.be/node/12618
http://www.serv.be/node/12933
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In 'Iedereen aan boord' concretiseren de Vlaamse
sociale partners de prioriteiten om een aantrekkelijk
onderwijs- en opleidingsaanbod voor iedereen te
kunnen waarmaken:

investeringen in kwalitatief, aantrekkelijk, actueel
én inclusief initieel onderwijs;
een volgehouden gelijke onderwijs- en
opleidingskansenbeleid;
een versterkte uitrol en een groeipad voor duaal
leren;
een afgestemd onderwijs- en opleidingsaanbod
voor (erkende) volwassenen;  
een afgestemd aanbod aan opleiding en vorming
voor werkzoekenden;
de uitrol van een geïntegreerd en laagdrempelig
en beleid van erkenning van verworven
competenties (EVC) met een gemeenschappelijk
kwaliteitskader (GKK);     
een afgestemd aanbod aan opleiding en vorming
voor werkzoekenden; degelijke (inter)sectorale
competentieprognoses.

Advies voorontwerp decreet
modernisering structuur en organisatie
secundair onderwijs

Advies voorstel van decreet
eindtermen

Advies laaggeschoolde vrouwen met
een migratieachtergrond

Advies leerloopbaanbegeleiding

Advies programmatie duaal leren in
secundair onderwijs

Advies duaal leren in hoger onderwijs

Advies uitbouw graduaatsopleidingen
in de hogescholen

Advies volwassenenonderwijs als
kansenonderwijs

Advies HBO en volwassenenonderwijs

Advies voorontwerp van decreten EVC
& GKK

Advies besluiten EVC-GKK

Iedereen digitaal

Digitalisering hertekent het landschap van
onderwijs, opleiding, vorming, jobs en arbeid
grondig. Het streven naar 'Iedereen digitaal' wil
hierop een antwoord bieden. We formuleerden
daarom een visie en actieplan voor een integrale
beleidsagenda dat inspeelt op de kansen en
uitdagingen van en voor de economie en
arbeidsmarkt in Vlaanderen. Toekomstgerichte
competenties ontwikkelen, is één van de prioritaire
werkterreinen. De digitalisering veroorzaakt immers
grote wijzigingen in de vereiste competenties van
werkenden en in de houdbaarheidsdatum van
vaardigheden en diploma’s. Ook moet iedereen de
kans krijgen om volwaardig te participeren aan deze
digitale samenleving. Het gebruik van digitale
technologieën moet worden gefaciliteerd en
gegarandeerd voor iedereen. E-inclusie is een
belangrijk (zie 3.2). De overheid (ook VDAB) heeft
een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol te spelen
naar andere diensten.

Advies e-inclusie

Actieplan digitalisering

Visienota digitalisering en robotisering

Om bij te dragen tot 'Iedereen digitaal' concretiseren
de  Vlaamse sociale partners in het akkoord
'Iedereen aan boord' volgende acties om de digitale
competenties en vaardigheden (verder) te
ontwikkelen:

De Vlaamse sociale partners willen verder
werken vanuit het SERV-actieplan digitalisering
en vragen de uitvoering van alle geformuleerde
aanbevelingen;
De volgende Vlaamse regering stelt samen met
onderwijs- en werkpartners een
digitaliseringagenda op voor onderwijs en
vorming.

http://www.serv.be/node/11790
http://www.serv.be/node/12236
http://www.serv.be/node/12519
http://www.serv.be/node/12362
http://www.serv.be/node/12937
http://www.serv.be/node/12309
http://www.serv.be/node/11787
http://www.serv.be/node/10434
http://www.serv.be/node/10712
http://www.serv.be/node/12572
http://www.serv.be/node/12976
http://www.serv.be/node/13247
http://www.serv.be/node/12580
http://www.serv.be/node/12298
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Om VDAB futureproof te maken, willen de Vlaamse
sociale partners als medebeheerders van VDAB erop
toezien dat:

het nieuwe VDAB-dienstverleningsmodel 2020
met de gewijzigde VDAB-contactstrategie meer
dienstverlening op maat garandeert aan alle
werkzoekenden;
het inzetten van de digitale tools ertoe leidt dat
het competentiegericht matchen tussen vraag en
aanbod verbetert;
zowel werkzoekenden als werkgevers de nieuwe
digitale tools op een gebruiksvriendelijke,
laagdrempelige en eenvoudige wijze kunnen
gebruiken en beheren. Personen die hier niet toe
in staat zijn, blijven een alternatief behouden via
analoge wegen;
VDAB ook werk maakt van een verbeterde
werking t.a.v. de vraagzijde, met snelle en
kwalitatieve dienstverlening en analyse naar het
profiel en de vraag van de klant;
VDAB nieuwe technologieën zoals big data en
artificiële intelligentie of gaming gebruikt om het
zoekgedrag en de rekrutering te ondersteunen
en te faciliteren.

3.2  IEDEREEN MEE

De economische en sociale ongelijkheid blijft een
belangrijk punt op de internationale agenda.
Inclusieve groei en een inclusieve samenleving zijn
de Europese antwoorden op de uitdagingen van
maatschappelijke uitsluiting door ongelijkheid, een
verzwakking van de maatschappelijke structuren en
een ondermijning van de economische activiteiten.
In een samenleving die voor meerdere transities
tegelijkertijd staat, is het cruciaal dat iedereen mee
is. Een overkoepelende inzet op inclusie in
domeinen als onderwijs, arbeidsmarkt en zorg
maakt daar deel van uit. Hoewel Vlaanderen inzake
armoede niet slecht scoort in Europees perspectief
en in vergelijking met de andere gewesten, blijft de
armoedeproblematiek een grote uitdaging zeker
omdat de huidige armoede en dualiteit nog dreigt
toe te nemen door de inspanningen die de diverse
transities van elkeen zullen vergen om mee te
kunnen zijn. In dat kader moet het armoedebeleid
een hogere beleidsprioriteit en een forse ambitie
krijgen, waarbij er wordt ingezet op een meer
geïntegreerd, omvattend en doeltreffend armoede-
en woonbeleid, evenals een diversiteitssensitief en
inclusief beleid en toekomstbestendige zorg en
sociale bescherming.

Advies e-inclusie

http://www.serv.be/node/13247
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Het veelzijdige armoedeprobleem en in het
bijzonder ook de problematiek van kinderarmoede
moet effectiever en efficiënter worden aangepakt,
door een meer integrale aanpak van de
armoedeproblematiek en door een ambitieuzer
woonbeleid. Een louter sectorale aanpak van diverse
vormen van armoede, zoals energie-armoede, is niet
effectief en niet efficiënt. Het leidt tot een
versnipperd en complex geheel van maatregelen en
initiatieven, hetgeen de toegang ertoe voor de
kwetsbare groepen juist beperkt. Meer ambitie is
nodig in de aanpak van de meer generieke
inkomens- en woonproblemen. Zoniet is elk
energiearmoedeprogramma ineffectief en blijven
sectorale correcties nodig.

Advies alle stekkers uit
energiearmoede

Ambitieus geïntegreerd armoede-
en woonbeleid

Advies sporen naar een krachtiger
klimaat- en energieplan 2030

Concreet vraagt de SERV om:

financiering van het sectorale armoedebeleid via
het generieke armoedebeleid. De kosten van het
sectorale armoedebeleid, zoals het sociaal
energiebeleid, moeten worden gefinancierd via
het generieke armoedebeleid dat hiervoor
voldoende extra middelen moet krijgen (en dus
niet via de elektriciteitsfactuur). Dat zorgt voor
meer coherentie en een betere afweging van de
effectiviteit en efficiëntie van een sectorale
aanpak ten opzichte van generieke maatregelen.
In ieder geval is een evaluatie van de sociale
openbare dienstverplichtingen in het
energiebeleid nodig met als aandachtspunt de
systeemkosten (ruw geschat 28 miljoen euro per
jaar), terwijl de maatregel kwetsbare groepen
geen enkel financieel voordeel verschaft en zelfs
kan leiden tot hogere tarieven.

snel meer en betere woningen voor kwetsbare
groepen. Investeren in woningen voor kwetsbare
groepen is gunstig voor het klimaat, de
armoedebestrijding, de economie en de
werkgelegenheid. De huidige investeringsritmes
staan totaal niet in verhouding tot de
uitdagingen. Zo moeten er tegen 2030 voor
kwetsbare groepen 500.000 private woningen,
200.000 private huurwoningen en 50.000 sociale
woningen worden gerenoveerd en moeten er
ruim 100.000 sociale woningen bijkomen (om de
wachtlijsten op te lossen).

maatwerk en ontzorging. De overheid moet
burgers maximaal administratief en praktisch
ontzorgen. Administratieve vereenvoudiging kan
via digitale toepassingen, o.a. door gegevens
maximaal te betrekken uit authentieke bronnen
of andere geverifieerde databanken, door
gegevens tussen diensten te delen en door het
only-once principe strikt toe te passen. Ook voor-
ingevulde (digitale) formulieren en een pro-
actieve attendering of toekenning van rechten
hebben hier een plaats in. Op die manier
vergroot de beschikbare bandbreedte van
burgers op andere domeinen zoals arbeid, gezin,
financiën, gezondheid, ... Ook voor andere
complexe taken kan ontzorging en begeleiding
belangrijk zijn, in het bijzonder bij kwetsbare
groepen. Concreet vraagt de SERV om ervaring op
te doen met geïntegreerde maatwerkaanpakken
voor de uitvoering van renovatieprojecten en bij
de keuze van energie- of telecomabonnementen.
Ontzorging moet structureel goed worden
georganiseerd en gefinancierd, met een cruciale
rol voor lokale besturen, waar mogelijk aangevuld
met andere actoren.

Advies e-inclusie

Advies burgerschap en armoede

http://www.serv.be/node/10378
http://www.serv.be/node/12641
http://www.serv.be/node/13247
http://www.serv.be/node/12493
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De grote diversiteit die we terugvinden in de
Vlaamse samenleving moet ook worden
weerspiegeld in de diverse takken van het beleid.
Diversiteit gaat niet enkel over origine of taal, maar
ook over verschillen in scholingsgraad, sociaal-
economische situatie, samenlevingsvorm,
arbeidsgeschiktheid, ...
 
De SERV vraagt concreet om:

Een diversiteitssensitief en inclusief
beleid

een beleid met aandacht voor nieuwe
risicogroepen. Naast klassieke sociale risico’s (bv.
ziekte, leeftijd, werkloosheid) zorgen
demografische wijzigingen, veranderingen op de
arbeidsmarkt, de energie- en klimaattransitie ook
voor nieuwe uitdagingen voor het beleid zoals
bijvoorbeeld voor éénoudergezinnen,
laaggeschoolden, nieuwkomers, ouderen … De
impact van het bestaande beleid op deze nieuwe
sociale risico’s kan een evaluatie en zo nodig een
bijsturing of differentiatie noodzakelijk maken. De
impact van nieuw beleid voor deze nieuwe sociale
risico's wordt best pro-actief aangepakt. Feitelijke
sociale en financiële noden moeten goed worden
gecapteerd en non-take up van rechten moet
worden aangepakt.. In het beleid zijn heel wat
sociaal corrigerende maatregelen opgenomen,
die zich specifiek richten op kwetsbare groepen.
Het gaat bijvoorbeeld over correcties voor
gezinnen met een beperkt inkomen. De praktijk
wijst echter uit dat de middelen niet steeds
terechtkomen bij wie ze het meest nodig heeft. Er
is ruimte voor verbetering met vernieuwende
concepten en (administratieve) gegevens rond
inkomen of sociale situaties om rechthebbenden
beter te identificeren, in combinatie met
gegevensdeling en proactieve attendering en
rechtentoekenning. Dit helpt om armoedevallen
te vermijden. In dat kader wordt ook de
afbakening van kwetsbare groepen die voor
diverse generieke en sectorale
armoedemaatregelen in aanmerking komen best
periodiek geëvalueerd, geoptimaliseerd,
geharmoniseerd en geïntegreerd bijgesteld.

oog voor kansengroepen in de communicatie.
Specifieke (kansen)groepen hebben vaak nood
aan aangepaste communicatie of andere
communicatiekanalen om hen te attenderen op
hun rechten en plichten. Een laagdrempelige en
persoonlijke aanpak, bv. opgebouwd via
gedragsinzichten, kan hier een positieve impact
op hebben.

diversiteit op de werkvloer. Vooreerst moet er
worden ingezet op een diversiteitsbeleid met
evenredige arbeidsdeelname als onderliggend
streven. Vooroordelen en discriminatie staan een
inclusieve samenleving en een sterke economie in
de weg. Er moet worden ingezet op het creëren
van een breed draagvlak voor meer diversiteit op
de werkvloer. Daarom vraagt de SERV om:

ondersteuning bij het uitwerken van een diversiteits-
en inclusief HR-beleid. Ondernemingen en
organisaties hebben nood aan ondersteuning en de
opbouw van kennis en expertise inzake diversiteit,
meertaligheid, redelijke aanpassingen op de
werkvloer, … .  De SERV vraagt zich af of een
vraaggestuurde aanpak voldoende dekkend is en of
er naast de vraaggestuurde aanpak ook geen
aanbodgericht instrumentarium, zoals
diversiteitsplannen, nodig is. Een inventarisatie van
voorgaande en bestaande instrumenten met een
toetsing van de effectiviteit en impact ervan kan
inspiratie bieden voor nieuw beleid.
een krachtdadige aanpak van discriminatie op de
arbeidsmarkt. Er moet worden ingezet op twee
sporen: handhaving (efficiënte controles, kordaat
optreden bij manifeste overtredingen …) en
stimulering en sensibilisering. Daartoe hoort ook het
stimuleren van contacten tussen personen uit de
kansengroepen en potentiële werkgevers,
bijvoorbeeld via systemen als mentoring,
stageplaatsen en werkplekleren.
een integrale evaluatie van het Focus op Talent-
beleid. Dit beleid omvat drie sporen: het activeren
van talenten via de werking van VDAB (spoor 1),
investeren in talenten in ondernemingen en
organisaties via de kmo-portefeuille en
sectorconvenants (spoor 2) en het doorbreken van
vooroordelen en het realiseren van een mindswitch
via een mobiliserende strategie (spoor 3). Naast de
uitgevoerde evaluatie van spoor 3 van het Focus op
Talent-beleid moeten daarbij ook de andere twee
sporen en de verhouding en samenhang tussen de
drie sporen van het beleid aan bod komen.
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Een toekomstbestendige zorg en sociale
bescherming staat voor een goede afstemming
tussen (evoluerende) maatschappelijke noden en
het aanbod aan zorg en sociale bescherming om
hieraan tegemoet te komen. Deze vaststelling
impliceert dat er proactief moet worden ingespeeld
worden op de grote nood aan extra zorgpersoneel
in de nabije toekomst.
 
De SERV vraagt concreet om:

Toekomstbestendige zorg en
sociale bescherming

een meer diverse overheid. De Vlaamse overheid en
de lokale besturen moeten nog meer hun
voorbeeldrol inzake gelijke kansen en diversiteit
opnemen, zowel ten opzichte van andere
werkgevers als naar burgers. Diversiteit
weerspiegelen in het eigen personeelsbestand kan
hen bovendien belangrijke voordelen opleveren,
zoals het optimaliseren van de eigen
dienstverlening. Ook binnen het onderwijspersoneel
moet meer diversiteit worden gerealiseerd om
stereotype beeldvorming te doorbreken en
ervaringsdeskundigheid in te schakelen om beter in
te spelen op de diversiteit binnen de
leerlingenpopulatie. De realisatie van de streefcijfers
binnen de overheid blijft een grote uitdaging.

opvolging van de groeispurt van de Vlaamse
Sociale Bescherming. Met de verbreding van de
Vlaamse Sociale Bescherming tot een waaier aan
zorgbudgetten en zorgtickets vergroot de nood
aan zorgprognoses en -planning,
macrobudgettaire monitoring en periodieke
evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie, de
kwantiteit en de kwaliteit van de geboden
ondersteuning. Deze prognoses vormen de basis
van een duurzaam financieel groeipad dat ook in
de toekomst een toereikend en kwaliteitsvol
zorgaanbod garandeert, dat afgestemd is op de
zorgvraag en het maatschappelijk draagvlak.

Advies decreet VSB

bijkomende ondersteuning voor de
vermaatschappelijking van de zorg. De uitrol van
vermaatschappelijking van de zorg vraagt dat er
meer aandacht gaat naar de complementariteit
en de wisselwerking tussen informele en formele
zorg. Er is nood aan een versterking van het
aanbod dat ondersteunend optreedt ten aanzien
van mantelzorgers, zowel door de inschakeling
van onder meer de kort- en dagverblijfformules
als door andere vormen van ondersteuning die
de combinatie van arbeid met zorg en gezin
faciliteren zoals zorgkredieten en werkbare jobs
in een goed evenwicht tussen de inspanningen
van werkgevers en werknemers. Mantelzorg blijft
enkel mogelijk als burgers de tijd en de financiële
ruimte hebben om zorgtaken op te nemen.

Advies Vlaams mantelzorgplan 2016-
2020

http://www.serv.be/node/11631
http://www.serv.be/node/10714
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evaluatie van het nieuwe groeipakket. De uitrol
van het nieuwe groeipakket moet worden
geëvalueerd op de efficiëntie en effectiviteit van
de verschillende onderdelen ervan. Met het
groeipakket koos Vlaanderen voor een stevige
hervorming van de federale kinderbijslag. Het is
voor de SERV belangrijk dat deze hervorming de
gezinnen met kinderen ten goede komt en reële
noden afdekt, in het bijzonder ook voor de
kwetsbare gezinnen, bv. door meer differentiatie
in de inkomensgrenzen voor het toekennen van
sociale toeslagen. Ook een monitoring van de
impact van de hervorming op gezinnen die
volgens de oude en de nieuwe regels een bijslag
ontvangen, blijft nodig.

Advies burgerschap en armoede

Advies decreet toelagen gezinsbeleid

http://www.serv.be/node/12493
http://www.serv.be/node/11610
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2019-
2024

4.  INVESTEREN
IN EEN
SLAGKRACHTIGE
EN F INANCIEEL
GEZONDE
OVERHEID

Efficiënte en effectieve overheden zijn van groot
belang voor de creatie en het behoud van welvaart
en welzijn en voor de sociaal-economische
prestaties van landen en regio’s (‘governance
matters’). De overheid is in heel wat
maatschappelijke domeinen cruciaal voor het
verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening,
het benutten van kansen en het effectief oplossen
van problemen. Een ‘slagkrachtige overheid’ is
nodig om de essentiële kaders en diensten te
verzekeren die burgers, bedrijven en organisaties
verlangen. In het licht van de maatschappelijke
ontwikkelingen en transities vergt dat op heel wat
terreinen vernieuwing en verbetering (‘re-inventing
government’).
 
Met het witboek bestuur en het bestuursdecreet
zijn meerdere belangrijke vernieuwingen in de
steigers gezet. Maar veel moet nog concreet
worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast
werden diverse andere zaken verdaagd tot de 
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volgende legislatuur. Die moeten nu op de agenda
komen. Een grote uitdaging voor de Vlaamse
overheid daarbij is de verdere evolutie naar een
netwerkoverheid. Er is nood aan minder verkokering
en een meer performante organisatiestructuur,
meer onderlinge samenwerking en openheid naar
het middenveld en de belanghebbenden en meer
aandacht voor kerntaken en wendbaarheid om in te
spelen op nieuwe uitdagingen.

Advies groenboek bestuur

Advies voorontwerp bestuursdecreet

http://www.serv.be/node/10983
http://www.serv.be/node/12259
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De kwaliteit van het beleid moet substantieel
verbeteren zodat het effectief is in de aanpak van
maatschappelijke problemen en de gewenste
beleidsresultaten oplevert zonder onnodige kosten
of ongewenste effecten. Beleid dat niet werkt, moet
worden bijgestuurd of stopgezet. De politieke
besluitvorming moet kunnen steunen op degelijke,
evidence based input en analyses en op
transparante beleidsvoorbereidende processen.
Politiek leiderschap is hier de belangrijkste
voorwaarde om resultaat te boeken. Dit vergt
adequate politiek-ambtelijke verhoudingen, met
een versterkte beleidsondersteunende capaciteit
van de Vlaamse administratie en modernisering
van werkwijzen en beleidsprocessen. In de
publieke dienstverlening moet de klant centraal
staan. Cocreatie en gebruikersfeedback moeten
verzekeren dat het ontwerpen, ontwikkelen en
beheren van (nieuwe) dienstverlening gebeurt op
basis van gebruikersnoden, -ervaringen en 
-inzichten.

4.1  BETERE PROCESSEN EN
BELEIDSKEUZES

Er is nood aan versterking, verdieping en
versnelling van de diverse transities die de sociaal-
economische en maatschappelijke uitdagingen het
hoofd moeten bieden (bv. digitalisering,
klimaatverandering, circulaire economie,
diversiteit, vergrijzing, levenslang leren, …). Dat
vergt verdere vernieuwing in de wijze waarop de
overheid beleid voorbereidt, maakt en uitvoert. Het
vergt een systeemperspectief, volgehouden en
gerichte langetermijninspanningen en de
gelijktijdige inzet op regels, technologie, gedrag,
structuren en praktijken. Bij transitiebeleid moet
ook rekening worden gehouden met het billijk
verspreiden van de kosten van de transitieagenda
over de verschillende actoren.
 
Concreet vraagt de SERV om een versterking van:

Governance voor transities

geïntegreerd en toekomstgericht beleid. Veel
beleidsvraagstukken vragen om een transversale
aanpak die verder gaat dan loutere afstemming
en coördinatie van beleid. Systeembenaderingen
en geïntegreerde visievorming en
beleidsontwikkeling over beleidsdomeinen en -
niveaus heen is nodig (bv. onderwijs-
arbeidsmarkt, grond- en pandenbeleid,
geïntegreerd infrastructuurbeleid, integrale
aanpak van de energie- en woninggerelateerde
uitdagingen, …). Zo is er voor de klimaat- en
energietransitie beleidsintegratie nodig tussen
het energiebeleid en het ruimtelijk beleid, het
woonbeleid, het milieubeleid, het
infrastructuurbeleid, het armoedebeleid, het
innovatiebeleid, het economiebeleid en het
mobiliteitsbeleid. Transities sturen vergt gerichte
keuzes, ondersteund door
toekomstverkenningen, scenario-analyses,
rekenmodellen en breed stakeholderoverleg. Van
belang is tevens dat de link met het bestaande
beleid duidelijk is. Ook de verhouding tussen de
huidige en toekomstige kosten en baten van het
beleid moet explicieter op de agenda komen. 
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Dat geldt zowel voor de kosten (en gemiste baten)
van het niet (voldoende) nemen van
beleidsmaatregelen (bv. klimaatverandering,
investeringen…) als voor de kosten en baten van
genomen beleidsbeslissingen. Dat alles vergt een
meer coherente cyclus van planning, uitvoering,
rapportering, evaluatie en bijsturing, o.a. op vlak van
klimaat en energie.

innovatiecultuur binnen de Vlaamse overheid.
Wendbaarheid en innovatie moeten ingebakken
zijn in het DNA van de Vlaamse overheid. Als
regelgever, dienstverlener, investeerder, inkoper,
aanbesteder en werkgever moet de overheid zelf
innoveren en innovatie (technologisch,
organisatorisch, systeemniveau …) uitlokken en
ondersteunen in de economie en de brede
samenleving en haar inspanningen richten op de
maatschappelijke uitdagingen (‘mission oriented’).
De overheid moet ‘leren in beleid’ meer mogelijk
maken door inzet van living labs,
experimenteerruimtes en proeftuinen in
relevante domeinen zoals arbeidsmarkt,
gezondheid, energie, mobiliteit, onderwijs, smart
cities, …. Regelgeving moet innovatievriendelijk en
toekomstbestendig zijn en beter kunnen omgaan
met de inherente onzekerheid en snelheid van
innovaties. Dat vergt een centraal aangestuurde
visie die overheidsbreed wordt uitgedragen.

Advies veel vuur voor energie- en
klimaatvisies

Advies experimentwetgeving en
regelluwe zones

innovatieve beleidsarrangementen. Er moet
verder worden ingezet op het creëren van
‘tussenruimtes’ Dit zijn plekken waar vragen en
ideeën die komen van onderuit, worden
gebundeld en verkend met de nodige partners en
een programma voor actie wordt opgemaakt (een
voorbeeld is het ‘Wereld Transformatie Centrum’).
Projecten op het lokale niveau (wijk, stad, regio’s,
buitengebied, …) zijn cruciaal omdat daar veel
uitdagingen zich tegelijk manifesteren en de 

creativiteit en daadkracht aanwezig is om tot
vernieuwende oplossingen te komen voor
complexe uitdagingen. In het licht van de huidige
netwerkmaatschappij en de benodigde
systeemveranderingen vergt dit aanvullende
benaderingen naast de traditionele calls of de
sterk afgelijnde projectwerking die uitgaan van
strakke mijlpalen, strikte stappenplannen en
procedures en die zich richten op enkele partijen.
Meer passende werkvormen zoals ‘tussenruimtes’
gaan uit van de dynamiek van (regionale en
lokale) partijen en leggen niet vooraf vast hoe
processen moeten verlopen. Dit maakt klassieke
processen van beleidsontwikkeling en inzet van
klassieke beleidsinstrumenten en regelgeving niet
overbodig. Integendeel, die blijven noodzakelijk
om de randvoorwaarden juist te krijgen, barrières
aan te pakken en een gelijk speelveld te
verzekeren.

Beleidsagenda en aanbevelingen
circulaire economie

http://www.serv.be/node/11683
http://www.serv.be/node/10909
http://www.serv.be/node/13079
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Beleidsbeslissingen moeten kunnen steunen op
data en wetenschappelijk onderzoek (‘evidence-
based policy’, ‘what works?’). Dat geldt voor alle
fasen van de beleidscyclus: agendasetting en
beleidsvoorbereiding vergen een adequate
informatie- en kennisbasis met inbegrip van
langetermijnvisievorming; beleidsformulering en 
-implementatie vergen onderbouwing van
beleidsmaatregelen en hun uitvoeringsmodaliteiten
door ex ante evaluatie van beleidsalternatieven en
hun effecten (reguleringsimpactanalyse);
beleidsevaluatie vergt een goede monitoring van de
resultaten (met focus op outcome en effecten, dus
verder dan inputs en outputs) en ex post analyse
van het beleid met het oog op beleidsleren en
verbetering. Wat geldt voor de beleidscyclus geldt
ook voor de werking van de overheid zelf, op het
vlak van bestuurlijke organisatie, processen,
procedures en instrumenten. Ook hier speelt het
wetenschappelijk onderzoek een onvervangbare rol
om de nodige (benchmark)informatie, analyses,
modellen en ideeën aan te reiken. Daarnaast is
overleg, advies en andere vormen van
betrokkenheid van het middenveld en de
belanghebbenden essentieel. In de huidige
netwerkmaatschappij is kennis en informatie overal
te vinden. Participatie en cocreatie zijn een must om
beleid te ontwikkelen, te implementeren en te
evalueren.
 
Concreet vraagt de SERV om:

Open en evidence based
besluitvorming

is tevens om beleidskeuzes beter te
onderbouwen en de beleidsinstrumenten beter te
kiezen (door reguleringsimpactanalyse) en om
daarbij rekening te houden met gedragsinzichten.
In dit verband pleit de SERV voor een entiteit of
netwerk dat bijstand kan verlenen maar ook
toezicht kan houden op de uitvoering van
impactanalyses (cf. IAB op Europees niveau,
impactanalysecomité op federaal niveau, …). Het
‘evaluate first’ principe moet ingang krijgen, o.a.
door structurele initiatieven voor de opvang van
signalen uit de praktijk, een evaluatieagenda in
elk beleidsdomein en een betere ontsluiting van
onderzoeksresultaten en evaluaties. Meerdere
noodzakelijke beleidsevaluaties zijn eerder in
deze nota al vermeld. Verdere prioriteiten voor
administratieve lastenvermindering en
vereenvoudiging van procedures moeten in
overleg met de maatschappelijke organisaties
worden bepaald.

betere beleidsprocessen en meer
beleidsevaluatie. Elk belangrijk beleids- en
regelgevingsdossier moet goed worden
voorbereid met een duidelijke planning van de
belangrijkste processtappen en
participatiemomenten (in een zgn. ‘roadmap’
zoals die ook op Europees niveau wordt gebruikt).
Overleg, consultatie en advies moeten tijdig
gebeuren, over dossiers en keuzes die ertoe
doen. Gebruik van conceptnota’s (en groen- en
witboeken) moet zorgen voor vroegere
consultatie en meer draagvlak. Van groot belang 

Advies decreetsevaluatie

Advies betere regelgeving

verhoogde investeringen in beleidsdata en
rekenkracht. Er moet dringend werk worden
gemaakt van een samenhangend en performant
ecosysteem van beleidsdata, beleidsonderzoek
en beleidsanalytische capaciteit. Een belangrijke
vraag is immers waar de feiten en cijfers voor
onderbouwing van beleidskeuzes vandaan zullen
komen. De situatie in Vlaanderen is op heel wat
terreinen zorgwekkend en dat in een context
waar – mede door de digitalisering – beleidsdata
ontwikkelen, onderling verbinden en in
beleidsprocessen gebruiken meer en meer het
verschil maakt. Een illustratie is de recente
doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord
door de planbureaus in Nederland. In België is er
vandaag geen enkele instantie die hiervoor
voldoende is uitgerust. De SERV vraagt een meer
structurele uitbouw van beleidscapaciteit binnen
en buiten de Vlaamse overheid en geïntegreerde
databeheerssystemen en platformen die snel
toegang geven tot beleidsinformatie.

Advies organisatie beleidsrelevant
wetenschappelijk onderzoek

http://www.serv.be/node/9857
http://www.serv.be/node/10909
http://www.serv.be/node/9736
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Efficiënte, transparante, coherente
en wendbare overheid

De SERV vraagt een performante Vlaamse
overheid die transparant is, als één geheel
opereert en met één stem spreekt. Dat vraag
verdere inspanningen om een samenwerkings- en
oplossingsgerichte cultuur te installeren en een
grotere flexibiliteit of wendbaarheid om beter te
kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en
ontwikkelingen. Recent onderzoek van het
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing bevestigt dat
op deze vlakken te weinig vooruitgang is geboekt
de voorbije jaren waardoor bekende problemen
zoals de verkokering, het gebrek aan
coördinerende capaciteiten en de moeilijke
samenwerking rond transversale problematieken
blijven bestaan.

Advies hervorming strategische
adviesraden en overlegfora

Advies voorontwerp bestuursdecreet

cocreatie en een echt
participatie-/consultatiebeleid. Beleid moet
participatief tot stand komen. De overheid moet
betrokken zijn bij wat stakeholders en klanten
belangrijk vinden. Ze moet intens met hen
samenwerken, in interactie gaan en feedback
vragen om het beleid en de dienstverlening te
verbeteren. Dat vraagt om een echt participatie-
en consultatiebeleid dat doorwerkt in de hele
Vlaamse overheid. Het witboek bestuur bevat
terzake de ambitie om de beleidsvoering
principieel altijd interactief te doen, in alle fases
van het beleidsproces (agendavorming,
beleidsvoorbereiding, besluitvorming,
beleidsuitvoering, beleidsevaluatie). Het wil
daarvoor toegang realiseren tot alle consultaties
via één digitaal publiek platform. Dat is belangrijk
maar onvoldoende. Wettelijke verankering van
minimumnormen voor consultatie is nodig. Er is
ook nood aan capaciteit om goed te kiezen uit het
palet aan mogelijke participatie- en
consultatiemethoden en om die vervolgens ook
op een professionele manier uit te voeren.
Overleg met middenveldorganisaties en advies
door strategische adviesraden blijven daarbinnen
essentieel om kwaliteitsvol beleid te ontwerpen
en uit te voeren. Advies slagkrachtige overheid

Concreet vraagt de SERV:

Advies voorontwerp bestuursdecreet

Advies veel vuur voor energie- en
klimaatvisies

een visie op de organisatie van de Vlaamse
overheid. Er is een leidende basisvisie nodig over
de toekomstige organisatiestructuur van de
Vlaamse overheid en de plaats van de
verschillende organisatietypes daarin. De
bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid
is vandaag complex en weinig transparant. Ze
leidt tot versnippering, inefficiëntie en dubbel
werk. Ook het gebrek aan coördinerende
capaciteiten en structuren op niveau van de
beleidsdomeinen en op horizontaal niveau moet
worden aangepakt. Dat vergt een discussie over
de noodzaak, rol en kwaliteit van een ‘centre of
government’ en over de (stimulerende,
faciliterende maar ook controlerende)
instrumenten waarover zo’n ‘centre of
government’ moet beschikken om een aantal 

http://www.serv.be/node/9636
http://www.serv.be/node/12259
http://www.serv.be/node/8323
http://www.serv.be/node/12259
http://www.serv.be/node/11683
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basistaken te vervullen die in Vlaanderen nu
onvoldoende worden opgenomen, zoals het
overheidsbreed garanderen van een open,
evidence-based en inclusieve besluitvorming, het
coördineren van overheidsbrede prioritaire
beleidsstrategieën, het stimuleren van een
eengemaakte regelgevingsagenda voor het
volledige regeringsbeleid, het monitoren van de
beleidsimplementatie, het plannen en
coördineren van investeringen in infrastructuur,
...

een betere onderlinge afstemming en
samenwerking. De overheid moet de burger
(mens, onderneming, organisatie) centraal stellen
en nog meer functioneren als een
netwerkorganisatie om kennis, competenties en
creativiteit aan te spreken. Dat geldt zowel binnen
de Vlaamse overheid als met andere
bestuurslagen, via doorgedreven maar flexibele
programma- en projectwerking, ‘delivery units’ en
samenwerkingsprojecten tussen
beleidsdomeinen. De sleutel voor verbetering ligt
bij de regering, de ministers en de
topambtenaren. Zij moeten zorgen voor open
netwerkorganisatie (korte afstand met
burgers/bedrijven, minder hiërarchische lagen)
en de onderlinge coördinatie beter organiseren
en ambitie tonen om daadwerkelijk samen te
werken over partij- en ambtelijke grenzen heen.
Effectieve coördinatiemechanismen moeten
coherentie verzekeren binnen en tussen de
verschillende bestuurslagen. De Vlaamse
overheid moet zich zo organiseren dat lokale
besturen meer geïntegreerd worden aangestuurd
en moet structureel en permanent aandacht
besteden aan de Europese ontwikkelingen en
besluitvorming. De informatievoorziening en
tijdige betrokkenheid van stakeholders bij de
Vlaamse standpuntbepaling over Europese
dossiers moeten worden versterkt.

meer wendbaarheid om in te spelen op nieuwe
uitdagingen. Overheden moeten veerkrachtig zijn
om voldoende snel met veranderingen in de
omgeving om te gaan en zich aan te passen in
functie van nieuwe kerntaken, prioriteiten en
noden. Een performante overheid neemt de
taken op die de samenleving van de overheid
verwacht (doet de goede dingen), beschikt over
voldoende middelen om die taken kwalitatief uit
te voeren en gaat zuinig en efficiënt met die
middelen om (doet de dingen goed). Dat vergt
een permanente gestructureerde evaluatie en
benchmarking van bestaande taken, structuren,
capaciteiten en competenties. De impact zal niet
voor iedere entiteit of voor iedereen even
ingrijpend zijn, maar er is wel aandacht voor
nodig in het personeelsbeleid en in het sociaal
overleg binnen de overheid. Zo moet in het licht
van de klimaat- en energie-uitdagingen dringend
worden bekeken wat dat betekent voor de
organisatie van de overheid. Hoe kunnen de
aansturing en de coördinatie verbeteren? Welke
verschuivingen van middelen en mensen zijn
nodig? Welke nieuwe competenties en
vaardigheden zijn vereist bij de Vlaamse
overheid? Hoe kunnen de Vlaamse regering en
het Vlaams parlement zich hierop organiseren? ...
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De SERV vraagt dat de Vlaamse overheid ‘mee’ is
met de digitale revolutie, de digitalisering in de
samenleving aanstuurt en ervoor zorgt dat
iedereen kan participeren aan alle aspecten van de
digitale dienstverlening. Een geïntegreerde
Vlaamse strategie over ‘smart cities’ moet de
ontwikkeling en uitrol van slimme steden en regio’s
in Vlaanderen versterken en versnellen.

4.2  EEN DIGITALE  OVERHEID

Het is dringend nodig om de basis te leggen voor
de verdere digitale ontwikkeling van de overheid.
Overheden moeten geschikte digitale toepassingen
inzetten om betere en inclusieve dienstverlening,
administratieve vereenvoudiging en interactieve
beleidsvorming en dienstverlening te versterken.
Ondanks veel goede principes en initiatieven (‘no
wrong door’ principe, authentieke bronnen,
dienstenintegratie, applicatie-integratie, …) scoren
België en Vlaanderen op het gebied van digitale
overheidsdiensten en open data minder goed in
internationaal perspectief en in vergelijking met de
andere indicatoren van de Europese Digital
Economy and Society Index. Hierdoor worden bij
de overheid en in de bredere samenleving kansen
gemist voor een betere dienstverlening,
efficiëntiewinsten en nieuwe toepassingen. Het is
dan nodig om de inspanningen te verhogen en na
te gaan op welke vlakken er nog verbeteringen
nodig zijn. Een breed gedragen digitale
beleidsagenda is noodzakelijk.

Moderne publieke diensten

een gecoördineerde en versnelde inzet van
digitale toepassingen voor betere dienstverlening.
De uitbouw van een digitale overheid moet
gebeuren door verder in te zetten op het zgn.
burger- en ondernemersprofiel, eenmalige
gegevensopvraging, data-uitwisseling, open data,
nieuwe technologieën (bv. big data, AI,
blockchain, …) en cyberveiligheid. Vlaanderen
boekt op deze vlakken vooruitgang, maar veel
andere landen evolueren sneller. Een prioriteit op
korte termijn (cf. ook de Europese Single Digital
Gateway Regulation) is één digitale

Visienota digitalisering en robotisering 

Actieplan digitalisering

Concreet vraagt de SERV om:

http://www.serv.be/node/12298
http://www.serv.be/node/12580
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account voor burgers en ondernemers met een
sterke en gebruiksvriendelijke backoffice die
ervoor zorgt dat men steeds bij de juiste
overheidsinstantie terecht komt, ongeacht het
bestuursniveau ('no wrong door'-principe) en
zonder de noodzaak om steeds opnieuw zich te
identificeren ('single sign on'-principe).

sterkere hefbomen voor en ambitieuzere digitale
overheid. De uitdaging is niet louter technisch,
maar vooral ook bestuurlijk. Er is nood aan
digitaal leiderschap (visie, daadkracht) en aan
betere coördinatie en financiering. Vandaag is er
nog veel publieke dienstverlening met een lage
graad van digitale maturiteit. De (in internationaal
perspectief al lage) horizontale budgetten voor
digitalisering daalden in plaats van stegen de
afgelopen jaren. Een gepaste bestuurlijke aanpak
is strategisch, overkoepelend en bestuursniveau-
en domeinniveau overschrijdend. Het vergt in het
Vlaamse informatie- en ICT-beleid meer
slagkracht (minder vrijblijvend, meer middelen,
een beter financieringskader), een grotere
externe focus (minder enkel overheidsintern, cf.
‘government as a platform’) en een intensere
samenwerking met het federale en lokale niveau
(minder enkel Vlaams). Het vergt ook een
professionalisering van het lokale IT-beleid en
management, meer interbestuurlijke
digitaliseringsprojecten, intensere samenwerking
en meer delen van standaarden en normen,
hardware, software en ‘humanware’. Daarmee
zijn ook efficiëntiewinsten te behalen bij de lokale
besturen die vandaag nog te vaak los van elkaar
opereren. Intensere samenwerking met de
federale overheid is cruciaal om te komen tot
performante e-(overheids)diensten. De
dienstverlening aan gebruikers (burgers,
werknemers, bedrijven, organisaties) moet
daarbij het vertrekpunt zijn, eerder dan
bestuurlijke processen of de verdeling van
bevoegdheden.

een overheid als voortrekker voor de digitale
transitie van de brede samenleving. De overheid
is zelf een belangrijke actor in de digitale transitie
als inkoper van innovatieve ICT-producten en
diensten en als digitale dienstverlener aan
burgers en bedrijven. Innovatief en duurzaam
aanbesteden is een belangrijk instrument om de
noodzakelijke transitie van het Vlaams
economisch weefsel te ondersteunen en om de
kwaliteit van overheidsdiensten te verbeteren in
markten waar de overheid een belangrijke
aankoper is. De overheid moet daarnaast
cocreatie van technologie stimuleren en het
debat over de ethische en maatschappelijke
impact van nieuwe technologie organiseren en op
de politieke agenda zetten.
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Een e-inclusief digitaliseringsbeleid is nodig om
nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting of
versterking van bestaande sociale ongelijkheden te
vermijden. Dat is zeker nodig in de publieke
dienstverlening, maar de overheid heeft ook een
voorbeeldfunctie en voortrekkersrol naar andere
diensten te vervullen. Initiatieven zijn nodig om
digitale toegang mogelijk te maken voor iedereen.

Volwaardig e-inclusiebeleid

een visie op e-inclusieve digitalisering. Er is nood
aan een brede visie op e-inclusie met aandacht
voor het waarborgen van de toegang tot
technologie en informatie, het opbouwen van
knoppenkennis en datageletterdheid en
dienstverleningsmengeling van volwaardige
digitale en niet-digitale alternatieven. Deze visie
moet gestoeld zijn op wetenschappelijke
inzichten en vorm krijgen vanuit een participatief
traject dat van bij de start alle belanghebbenden
betrekt. Deze visie moet op de basis vormen van
een reeks concrete beleidsinitiatieven. Voor een
doorgedreven samenwerking en afstemming
tussen beleidsniveaus en over beleidsdomeinen
heen moet een overkoepelend e-inclusiebeleid
worden gelinkt aan ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’,
het bestuursdecreet en het diversiteitsbeleid.

Advies e-inclusie

Concreet vraagt de SERV om:

e-inclusieve publieke dienstverlening. Van bij de
start van de digitalisering van diensten moet e-
inclusief worden gewerkt en gedacht. Dat
veronderstelt dat potentiële gebruikers worden
betrokken en dat er wordt samengewerkt met
intermediaire organisaties. De digitale
dienstverlening van de overheid moet
herkenbaar en betrouwbaar zijn. Een single-sign-
on platform als ‘Mijn Burgerprofiel’ heeft het
potentieel uit te groeien tot een slim platform om
de dienstverlening voor de burgers te verbeteren
en om verder digitaal te ontzorgen. Een dergelijk 

platform moet (in combinatie met gegevensdeling
en pro-actieve attendering of toekenning van
rechten) deel uitmaken van een slimme mix van
kanalen, gebaseerd op het ‘click-call-face-home’-
principe om te garanderen dat alle burgers toegang
hebben tot de nodige dienstverlening.

een overheid als voortrekker voor e-inclusies in
de samenleving. Via netwerken en
partnerschappen met de profit, social profit en
non-profit sector moet e-inclusieve digitalisering
ook op andere terreinen verder ingang vinden.
Het blijft daarnaast een belangrijke taak van de
overheid om via het onderwijs maar ook via
publieke computerruimten, begeleide e-loketten,
laagdrempelige of kleinschalige initiatieven op
maat te werken aan digitale (basis)vaardigheden
en mediawijsheid.

http://www.serv.be/node/13247
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Inzetten op slimme steden en gemeenten is
cruciaal. Nieuwe digitale technologieën voor
slimme steden en gemeenten bieden ongeziene
kansen om klantgerichter te werken, gebruikers te
betrekken, publieke diensten te verbeteren, de
overheid transparanter te maken,
burgerparticipatie te organiseren, ... maar ook om
al langer bestaande problematieken beter aan te
pakken. Tegelijk is de maturiteit van het denken en
werken rond slimme steden en gemeenten in
Vlaanderen vaak nog beperkt. De SERV vraagt
daarom dat de Vlaamse regering - in partnerschap
met het lokale bestuursniveau - een volwaardig
‘smart region beleid’ uitwerkt. Die Vlaamse ‘slimme
regio’-strategie moet (1) de reeds lopende
stedeninitiatieven en agenda’s verbinden, en mee
de uitwisseling en samenwerking organiseren, (2)
coördinatie beter mogelijk maken tussen de
diverse federale, Vlaamse en lokale initiatieven en
(3) Vlaamse steden en gemeenten helpen om een
eigen visie over de slimme stad te ontwikkelen en
te realiseren. Ze moet in partnerschap worden
uitgewerkt, tussen de Vlaamse beleidsdomeinen,
tussen het Vlaamse en lokale bestuursniveau, en
tussen overheden en stakeholders

Een ‘slimme regio’ strategie

Advies slimme steden

Concreet vraagt de SERV om:

besturen), criteria vooropstellen om de
ontwikkelingen op te volgen, ... Cruciaal is om
vanuit Vlaanderen de coördinatie en de onderlinge
samenwerking tussen lokale besturen te
versterken. Dit kan op dit vlak minder autonomie
betekenen voor de lokale besturen en minder
pilots maar meer leren en uitwisselen om zo
grotere efficiëntie en schaaleffecten te realiseren.

versterkte onderlinge samenwerking en
coördinatie. De Vlaamse overheid moet de
strategievorming rond slimme steden en
gemeenten op lokaal niveau stimuleren door een
governancekader aan te reiken met principes en
regels die als startpunt of referentiepunt kunnen
dienen voor lokale besturen. Vlaanderen kan
goede bestuurlijke praktijken onder de aandacht
brengen, informatie over 'Smart City'-
standaarden en –richtlijnen verspreiden,
algemene standaarden voor aanbestedingen
uitzetten (met inbegrip van innovatief
aanbesteden door lokale

open innovatie in slimme steden. Samenwerking
is cruciaal. Vele stedelijke opgaven vragen de
inzet van diverse regionale stakeholders. De
diversiteit aan knowhow en expertise moet beter
op elkaar worden afgestemd. Bedrijven moeten
in contact worden gebracht met andere partijen
van potentiële ‘Smart City’-projecten zoals de
overheid, de kennisinstellingen, de burgers en het
middenveld, zodat (nieuwe) opportuniteiten
kunnen worden ontwikkeld. Daartoe is het
belangrijk om kennisinstellingen nauwer te
betrekken in de ‘Smart City’-dynamiek en living
labs te stimuleren.

slimme regio’s. Er is een uitrol nodig op het
niveau van een 'Smart Region'. Het gaat bij
slimme steden – zeker in de Vlaams context – niet
over de stad in enge zin. De ontwikkeling van
slimme steden is een opgave voor regio’s in hun
geheel en dus van samenwerkingsverbanden
tussen stedelijke en landelijke regio’s waardoor
sterktes complementair kunnen worden benut en
zwaktes gecompenseerd. De uitdaging bestaat
erin om niet enkel binnen Vlaanderen te
verbinden maar Vlaanderen ook
grensoverschrijdend te verbinden met andere
stedelijke regio’s.

http://www.serv.be/node/13146
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Meerdere uitdagingen, waaronder de investeringen
in infrastructuur en de kosten voor zorg en
onderwijs zullen de komende jaren de Vlaamse
overheidsfinanciën op scherp zetten. Alleen al de
kosten verbonden met de realisatie van de energie-
en klimaatdoelstellingen voor 2030 lopen in de
miljarden.
 
Hoewel het merendeel van deze kosten
maatschappelijk verantwoord zijn, is financiering
ervan in het licht van gezonde overheidsfinanciën
en het huidige begrotingskader, met de huidige
Europese begrotingsregels en in een kader van
schuldbeheersing niet evident. Gezonde
overheidsfinanciën blijven voor de SERV essentieel
en vereisen een volgehouden structureel
begrotingsevenwicht, zodat maatschappelijke
beleidsprioriteiten vandaag en in de toekomst
kunnen worden gerealiseerd. Die structurele
begrotingsdoelstelling houdt rekening met de
conjuncturele omstandigheden en met eenmalige
ontvangsten of uitgaven inclusief deze voor
strategische investeringen. In dat kader
ondersteunt de SERV de hervorming van de
Europese begrotingsopvolging zodat uitgaven voor
strategische investeringen tijdens hun bouwfase
het structureel begrotingsevenwicht niet in de weg
staan. Met strategische investeringen worden
bedoeld investeringen die na realisatie een
duidelijk aantoonbare impact op de groei van het
potentiële BBP hebben. Het gaat om een (zeer)
beperkt aantal, in de regel grootschalige
investeringsprojecten met een belangrijke
vernieuwende dimensie.

4.3  GEZONDE EN STURENDE
OVERHEIDSF INANCIËN

Tegelijkertijd zijn er discussies over nieuwe
financieringspistes, taxshift en fiscale
hervormingen, die de komende jaren verder zullen
uitkristalliseren en waarbij aandacht voor de
impact op kwetsbare gezinnen en op de
concurrentiepositie van bedrijven nodig is.
Volgende vragen staan dan ook op korte termijn
centraal in het debat over gezonde en sturende
overheidsfinanciën. Hoe worden de kosten zoveel
mogelijk beperkt? Hoe wordt er voor de nodige
middelen gezorgd? Hoe wordt via de financiering
gestuurd in een duurzame richting. En hoe worden
schulden maximaal beperkt en beheerst?

Advies over de begroting 2019

Evaluatierapport over het
begrotingsbeleid in de afgelopen
legislatuur 2015-2019

http://www.serv.be/node/12593
http://www.serv.be/node/13279
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De SERV vindt dat er budgettaire ruimte moet
worden gecreëerd voor prioritaire bestedingen,
waaronder investeringen gezien hun belang voor
de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
 
De SERV vraagt de Vlaamse Regering meer
concreet om:

Budgettaire ruimtecreatie

een snellere groei van overheidsinvesteringen. Er
kan budgettaire ruimte voor investeringen en
verwante prioriteiten worden gevonden door
uitgaven voor overheidsinvesteringen sneller te
laten groeien dan deze voor andere uitgaven. De
definitie van investeringen is ruimer dan enkel de
eigen investeringen door de overheid en omvat
eveneens de kapitaaloverdrachten door de
Vlaamse overheid ter ondersteuning van
investeringen door derden, bijvoorbeeld voor de
bouw van zorg- en welzijnsinfrastructuur. De
andere uitgaven blijven evenwel groeien,
weliswaar aan een lager groeiritme, zodat ook bij
de niet-investeringsuitgaven significante
initiatieven voor nieuw beleid mogelijk blijven.
Een evaluatie en heroverweging van het bestaand
beleid moet hiervoor ruimte vrijmaken.

een kritische analyse van de huidige en
toekomstige bestedingen. Een kritische analyse
van de bestedingen kan budgettaire ruimte
creëren voor meer prioritaire bestedingen van de
beschikbare middelen. Niet alles wat de overheid
vandaag doet heeft nog steeds dezelfde
relevantie als tien of twintig jaar geleden, zodat
de vraag naar de meest prioritaire besteding
moet worden gesteld. De focus van dergelijke
analyses ligt op ‘value for money’: hoe wordt met
de beschikbare middelen de maatschappelijke
impact van het overheidsoptreden
gemaximaliseerd? In opvolging van de Europese
vraag (cf. de aanbeveling 2019 van de Europese
Commissie ten aanzien van België) kan het
bestaande beleid via 'spending reviews' kritisch
worden doorgelicht.

alternatieve financieringsconstructies. In
bepaalde gevallen kunnen alternatieve
financieringsconstructies zinvol zijn om
investeringsuitgaven over een lange periode te
spreiden. Dat kan volgens de SERV alleen
wanneer de operationele of maatschappelijke
meerwaarde van die constructies duidelijk
aantoonbaar is. Er dienen steeds ook inhoudelijke
en praktische argumenten te zijn om te kiezen
voor deze benadering.
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Er moet worden gezocht naar manieren om via
bestaande of nieuwe financiële instrumenten te
sturen in een duurzame richting, vooral in het licht
van de klimaat- en energie-uitdagingen. Die
verkenning van alternatieve financiële
sturingspistes moet gebeuren in het kader van een
bredere tax shift en in afstemming met de federale
overheid, de andere gewesten en moet bij
voorkeur worden geregeld op internationaal en
minstens op Europees niveau. Ook moeten steeds
de indirecte effecten worden bekeken, zoals de
sociale effecten en de impact op competitiviteit en
inflatie.

Verfijnd onderzoek naar duurzame
financiële sturing

Advies een lift naar genoeg groene
energie

Concreet vraagt de SERV om:

een verkenning van de mogelijkheden van
heroriëntering van bestaande financieringspistes.
Een degelijke onderbouwde verkenning is nodig
naar de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke)
heroriëntering van bestaande belastingen zoals
de personenbelasting, de onroerende
voorheffing, de woonbonus, … om ze meer
sturend te maken, o.m. in het licht van de
klimaat- en energie-uitdagingen. Dit moet
gebeuren binnen de bredere discussie naar de
meest geschikte beleidsinstrumentenmix
(fiscaliteit versus andere beleidsinstrumenten)
om maatschappelijke doelstellingen zo effectief,
efficiënt en rechtvaardig mogelijk te realiseren.

nieuwe financieringspistes. De discussies over
nieuwe financieringspistes die CO2-emissies
helpen vermijden, moeten de komende maanden
verfijnd en verruimd worden. De tot hier toe
uitgevoerde federale studies over koolstoftaxatie
in niet-ETS-sectoren zijn onvoldoende om het
debat te beslechten. Ze moeten dringend worden
aangevuld met extra studies en debat om
hierover snel een visie te kunnen uitwerken. Meer
onderzoek is nodig naar de effecten, de
taxatiebasis, de modaliteiten, het schaalniveau,
de alternatieven, de aanvaardbaarheid en de
samenhang met de wijze waarop elektrificatie
wordt gestimuleerd.

van spaargelden en andere financiële stromen.
De mogelijkheden kunnen worden verkend om
middelen van bv. Europese fondsen alsook
spaargeld en ander klein geld meer succesvol
richting Vlaamse projecten te kanaliseren.

http://www.serv.be/node/12075
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De beperking en beheersing van schulden zijn
zowel vandaag als in de komende jaren van belang
voor gezonde Vlaamse overheidsfinanciën.
De SERV vraagt concreet om:

Beperking en beheersing van
schulden

Advies over de begroting 2019

een Vlaamse schuldnormering. Via de Vlaamse
schuldnormering moet worden gegarandeerd dat
de Vlaamse schuldevolutie houdbaar blijft.
Bijkomende schuldopbouw (buiten reeds
aangegane of besliste schuld) kan enkel worden
verantwoord voor het realiseren van strategische
investeringen, analoog aan de wijze waarop deze
uitgaven niet worden meegerekend bij het
aftoetsen van de structurele begrotings-
doelstelling.

een integrale schuldplanning. Integrale
schuldplanning op langere termijn moet de
evolutie (zowel groei als afbouw) van de (brede)
Vlaamse schuld in kaart brengen en deze evolutie
bewaken. Daarbij dient rekening te worden
gehouden met de impliciete (toekomstige)
schuldopbouw, die vooral via twee mechanismes
tot stand komt. De Vlaamse overheid engageerde
zich de afgelopen jaren voor langere periodes
(meer dan 20 jaar) tot bouw- en
onderhoudsbijdragen voor investeerders in de
zorgsector. Daarnaast worden via alternatieve
financiering van infrastructuurwerken (via DBFM
en verwante constructies) investeringsuitgaven
over lange periodes gespreid, met in de regel een
hogere kost op het einde van de
afbetalingsperiode. Tevens is een impliciete
(toekomstige) schuldafbouw door derden van
belang, door toekomstige ontvangsten via
uitbating van de gerealiseerde infrastructuur.
Bijvoorbeeld infrastructuurinvesteringen in
mobiliteit (zoals de Oosterweelverbinding)
kunnen via de gebruiker (tolheffing) aanzienlijk
bijdragen aan de afbouw van de aangegane
schulden, ook wanneer die afbouw over vele
jaren dient te worden  gespreid. En investeringen
en schuld voor sociale huisvesting kunnen de
inbreng van de huurder of toekomstige eigenaar
verwerken in hun langetermijnplanning.

de afbouw van schulden bij semi-publieke
actoren. De SERV vraagt ook de schuld bij semi-
publieke actoren (zoals distributienetbeheerders)
af te bouwen en hun veelvuldige (vaak nog dure)
financiering met vreemd vermogen te
herbekijken, ook al gaat het (conform de
Europese begrotingslogica) niet om Vlaamse
schuld. Deze schulden blijven immers op de
balans van die actoren dan wel op die van hun
aandeelhouders (zoals lagere besturen) staan,
maar de financiering van die schuld en die
schuldafbouw zal finaal wel altijd worden
doorgeschoven naar de Vlaamse huishoudens,
bedrijven en organisaties, via o.a. de elektriciteits-
of waterfactuur. Het is aangewezen dat de
overheid in overleg met deze actoren zoekt naar
de meest efficiënte manier om de factuur voor de
schuldafbouw door de gemiddelde Vlaming zo
beperkt mogelijk te houden.

Evaluatierapport over het
begrotingsbeleid in de afgelopen
legislatuur 2015-2019

http://www.serv.be/node/12593
http://www.serv.be/node/13279

