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Mevrouw Hilde CREVITS
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node

contactpersoon
Tim Buyse
tbuyse@serv.be

ons kenmerk
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Besluit oproep ondernemerschapstrajecten
Mevrouw de viceminister-president
Het besluit ondernemerschapstrajecten bepaalt in uitvoering van artikel 26/2, §3, laatste lid van
het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, ingevoegd
door artikel 56 van het opheffingsdecreet van Syntra Vlaanderen1, het juridisch kader voor de
oproep ondernemerschapstrajecten. Dit besluit is gebaseerd op de conceptnota “Toekomstige
regie ondernemersvorming door VLAIO” die een aanzet geeft tot de uitwerking en
operationalisering van de regierol van VLAIO inzake ondernemersvorming.
De SERV heeft geen specifieke bemerkingen bij het besluit over de oproep
ondernemerschapstrajecten. Wel meent de SERV dat de oproep niet eenmalig mag zijn, maar
een repetitief karakter moet hebben (d.i. om de 5 jaar georganiseerd moet worden).
De SERV wenst zijn appreciatie uit te drukken voor de voorgestelde hervormingen in de
conceptnota die meer strategisch van aard is. Zo kan de SERV zich scharen achter de
hervormingen en evalueert hij vooral volgende elementen (naast andere) positief: de inbedding
in het brede innovatienetwerk van VLAIO, de nadruk op competenties, het blended karakter van
de opleidingen, de transversale doorwevenheid van ondernemingszin, ondernemerschap en
innovatievermogen in elke module en traject, alsook de geformuleerde aandachtspunten bij de
vormgeving van het nieuwe financieringsmodel (cf. de basisfinanciering en verhoogde cursisten
financiering voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest, de aanmoediging van samenwerking tussen de
SYNTRA op gebieden waar schaalgrote en Vlaamsbrede werking zinvol zijn …).
Het belang van een permanente monitoring van de met publieke middelen gefinancierde
vormingen als Dienst van Algemeen Belang moet evenwel benadrukt worden zodat er geen
oneigenlijke concurrentie met de private markt ontstaat. Uiteraard is het concurrentieel karakter
van opleidingen een evolutief gegeven, maar dit wordt best van in het begin nauwgezet opgevolgd
1

Decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
“Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van taken en bevoegdheden
en tot wijziging van de naam “Hermesfonds”;
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en de zelfevaluatie wordt dan ook best ernstig opgevat. Ook de focus op praktijkgerichte
beroepsopleidingen is van belang.
Hoogachtend

Pieter Kerremans

Danny Van Assche

administrateur-generaal

voorzitter
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